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Nasze gratulacje!

Drogi kliencie, gratulujemy Ci doskona≥ego wyboru,
jakiego dzisiaj dokona≥eú. TwÛj ekspres do kawy jest
owocem doúwiadczenia i mistrzostwa firmy Saeco,
úwiatowego lidera w produkcji ciúnieniowych
ekspresÛw do kawy, a wiÍc zakupiony przez Ciebie
sprzÍt naleøy do najlepszego jaki dzisiejszy rynek
sprzÍtu AGD moøe w tej dziedzinie zaoferowaÊ.

Zanim po raz pierwszy uruchomisz swÛj ekspres,
radzimy Ci przeczytaÊ uwaønie niniejszπ instrukcjÍ
obs≥ugi. Wyjaúni Ci ona dok≥adnie jak go obs≥ugiwaÊ,
czyúciÊ i konserwowaÊ. Jeøeli bÍdπ Ci potrzebne
dodatkowe informacje, prosimy, zwrÛÊ siÍ do dystry-
butora albo bezpoúrednio do naszej firmy. BÍdzie
nam mi≥o, jeøeli bÍdziemy mogli s≥uøyÊ Ci
dodatkowymi wyjaúnieniami.
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Spis treúci

1. WST P

Ekspres ten przeznaczony jest do parzenia 1 lub 2 filiøanek kawy. Wyposaøony jest
rÛwnieø w regulowanπ dyszÍ do wytwarzania pary i gorπcej wody.
Prze≥πczniki na czo≥owej úcianie ekspresu sπ czytelnie oznakowane przy pomocy ≥atwo
kojarzπcych siÍ symboli.
Elegancko zaprojektowany ekspres przeznaczony jest do uøytku domowego i nie nadaje
siÍ do intensywnego wykorzystywania profesjonalnego.

Ostrzeøenie: Producent nie ponosi odpowiedzialnoúci za ewentualne szkody
spowodowane przez:

ï Uøytkowanie lub obs≥ugÍ niezgodnπ z zaleceniami producenta;
ï Usi≥owanie naprawy przez osobÍ nie upowaønionπ;
ï NieumiejÍtne pod≥πczenie do sieci;
ï NieumiejÍtne obchodzenie siÍ z jakπkolwiek czÍúciπ sprzÍtu;
ï Uøywanie nieoryginalnych czÍúci lub akcesoriÛw.
W kaødym powyøszym przypadku gwarancja traci swojπ waønoúÊ.

1.1. Przewodnik po instrukcji

TrÛjkπty ostrzegawcze wskazujπ na wszystkie uwagi odnoszπce siÍ do bezpieczeÒstwa
obs≥ugi. Stosuj siÍ do nich aby uniknπÊ potencjalnego wypadku.

Odnoúniki do rysunkÛw, czÍúci sprzÍtu i elementÛw obs≥ugi sπ wskazane w tekúcie
instrukcji przy pomocy cyfry lub litery. Zwracaj uwagÍ na odpowiadajπce im rysunki.

Rysunki przywo≥ywane w tekúcie instrukcji znajdujπ siÍ na rozk≥adÛwce. Miej jπ
roz≥oøonπ czytajπc instrukcjÍ.
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Jeøeli spotka≥eú siÍ z problemem, ktÛry nie zosta≥ omÛwiony w powyøszej tabeli, skontak-
tuj siÍ z autoryzowanym punktem serwisowym.
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