
Kawiarka ciśnieniowa Cucina di Modena (NC3670)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• kawiarka

• instrukcja obsługi.

Przed pierwszym użyciem

Oczyść  dokładnie  wszystkie  części  kawiarki

ciepłą  wodą.  Zaleca  się,  aby  nie  pić  pierwszej

filiżanki ze względów higienicznych.

Użytkowanie

• Odkręć obie części kawiarki i wyjmij wkładkę lejka.

• Napełnij wodą dolną część (około 250 ml). Woda powinna sięgać maksymalnie do zaworu

ciśnieniowego. Im mniej wody wlejesz, tym espresso będzie mocniejsze.

• Umieść lejek z powrotem na dolnej części.

• Wypełnij wkładkę kawą. Wyrównaj nasypaną kawę. Nie naciskaj zbyt mocno. Usuń resztki

kawy z krawędzi wkładki lejka.

• Przykręć  górną  i  dolną  część  z  powrotem,  chwytając  obie  części  na  korpusie  i  dokręć.

Upewnij się, że filtr i pierścień uszczelniający są poprawnie włożone.

• Postaw kawiarkę na gorącej płycie i włącz ją.

• Zdejmij czajnik ze źródła ciepła, gdy kawa będzie gotowa.

UWAGA!

Podczas  procesu  parzenia  kawy,  kawiarka  jest  bardzo  gorąca.  Nie  dotykaj

kawiarki w żadnym wypadku gołymi rękami. Należy używać rękawic kuchennych,

aby chronić się przed oparzeniami.

Czyszczenie

• Przed czyszczeniem należy pozostawić kawiarkę do ostygnięcia.

• Odkręć górną i dolną część. Zdejmij pierścień uszczelniający i filtr z góry. Wyjmij wkładkę

lejka od dolnej strony.
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• Wypłucz  wszystkie  elementy  dokładnie  w czystej  wodzie.  Nie  należy  używać płynu do

mycia naczyń ani detergentów. Urządzenie nie jest przeznaczone do mycia w zmywarce.

• Postaw części do wyschnięcia.

WSKAZÓWKA

Należy  utrzymać  w  czystości  gumową  uszczelkę  i  sitko.  Wymieniaj  uszczelkę  w

regularnych odstępach czasu.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie 

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje 

ryzyko obrażeń!

• Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

• Nie należy wypełniać kawiarki innymi płynami, poza wodą.

• Należy chronić dzieci przed dostępem do kawiarki, gdy jest włączona.

• Kuchenka jest bardzo gorący podczas pracy. W kontakcie z gorącymi powierzchniami może 

spowodować oparzenia. Chwyć kawiarkę za jej uchwyt i pokrętło lub za pomocą łapki do 

garnków lub rękawicy kuchennej.

• Należy wypełnić wodą dolną część maksymalnie tuż poniżej zaworu bezpieczeństwa. Zawór

nie powinien znajdować się w obszarze wody, ponieważ funkcja zaworu i bezpieczeństwo 

może być zagrożone.

• Gdy zawór bezpieczeństwa jest zwolniony może wydobywać się gorąca para. Upewnij się, 

że zawór nie jest skierowany na użytkownika.

• Upewnij się przed użyciem, że ekspres do kawy jest prawidłowo zamontowany i szczelnie 

zamknięty.

• Nie należy rozkręcać kawiarki przed odstawieniem jej z płyty grzewczej i ostygnięcia.

• Nie należy otwierać pokrywy, jeśli proces gotowania nie został zakończony.

• Nie należy używać produktu, jeśli nie został on napełniony wodą.

• Nie należy czyścić kawiarki w zmywarce.
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• Nie należy używać ostrych, agresywnych lub żrących środków czyszczących.

• Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są 

zastrzeżone.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NC3670 jest zgodny z dyrektywą dotyczącą bezpieczeństwa 

produktów 2001/95/EG.
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