Nespresso Momento 120
Instrukcja obsługi

Witamy w Nespresso Professional
Aby Twoja firma mogła w pełni korzystać z możliwości oferowanych
przez ekspres Nespresso, zapoznaj się z niniejszą instrukcją.
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Z A S A D Y B E Z P I E C Z E Ń S T WA
I INFORMACJE OGÓLNE
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia należy dokładnie
zapoznać się z instrukcją obsługi.

• Należy upewnić się, że wyposaże
nie dodatkowe (np. zbiornik, rurki
itp.) nie wykazuje żadnych uszko
dzeń (np. rozdarcia, pęknięcia
itp.), które mogłyby zakłócić pracę
lub wydajność urządzenia.
Ogólne wskazówki dotyczące
•
M

leko należy przechowywać
bezpieczeństwa
wyłącznie
w lodówce ekspresu,
• W sytuacji zagrożenia wyłączyć
korzystając
ze zbiornika na mleko
urządzenie przy użyciu głównego
dostarczonego
z ekspresem.
wyłącznika znajdującego się pod • C

o
najmniej
jeden
egzemplarz
zbiornikiem na wodę, za tacką
niniejszej
instrukcji
obsługi należy
ociekową. Odłączyć urządzenie
przechowywać
w
miejscu
dostęp
od zasilania. Jeśli urządzenie jest
nym
przez
cały
czas
dla
personelu
podłączone do instalacji wodnej,
technicznego i kierowniczego.
należy zamknąć dopływ wody
Instrukcje dotyczące bezpieczeń
do urządzenia.
stwa należy udostępnić wszystkim
• Urządzenie może być używane
przez dzieci powyżej 8 lat lub przez • użytkownikom.
U
 rządzenie zawiera magnesy.
osoby z ograniczonymi zdolno
ściami fizycznymi, czuciowymi i
umysłowymi lub brakiem doświad UWAGA:
Ryzyko pożaru
czenia i wiedzy, o ile odbywa się
to pod nadzorem lub jeśli osoby
•N
 ie przechowywać w lodówce
te otrzymały instrukcje dotyczące
substancji wybuchowych lub
używania urządzenia w bezpieczny łatwopalnych, takich jak puszki
sposób i rozumieją związane z tym aerozolowe zawierające łatwo
palne materiały pędne.
zagrożenia. Dzieci nie powinny
 ie zasłaniać otworów wentyla
używać urządzenia jako zabawki. • N
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cyjnych w obudowie urządzenia
lub w konstrukcji do zabudowy.
•N
 ie używać urządzeń mechanicz
nych ani innych środków przyspie
szających proces rozmrażania
innych niż zalecane przez produ
centa.
•C
 hronić obwód chłodniczy przed
uszkodzeniem.
•N
 ie używać urządzeń elektrycz
nych w komorze przechowywania
mleka innych niż zalecane przez
producenta.
Ryzyko porażenia prądem
elektrycznym
Kontakt z podzespołami elektrycz
nymi podczas pracy urządzenia
może spowodować śmierć lub
poważne obrażenia ciała.
•U
 rządzenie może być instalowa
ne, przemieszczane, demontowa
ne, naprawiane i konserwowane
wyłącznie przez upoważnionych
i przeszkolonych pracowników
serwisu.
UWAGA: W ekspresie zastosowano
urządzenie laserowe klasy 1.

• Upewnić się, że napięcie zasilania
urządzenia jest takie samo, jak
napięcie sieci elektrycznej.
• W razie potrzeby do instalacji
można użyć przedłużaczy. Uwaga:
przedłużacze muszą być odpo
wiednio dobrane do urządzenia.
• Pod żadnym pozorem nie otwie
rać obudowy urządzenia.
• Urządzenie należy chronić przed
wilgocią.
• Nie zanurzać urządzenia, prze
wodu zasilającego ani wtyczki
w wodzie lub innej cieczy.
• Trzymać przewód zasilający
z dala od ostrych krawędzi.
• Przewody urządzenia umieścić
tak, aby były niedostępne dla
dzieci.
• W przypadku uszkodzenia prze
wodu zasilającego lub wtyczki
natychmiast przerwać korzystanie
z urządzenia.
• Zabrania się modyfikowania
wtyczek elektrycznych ze względu
na ryzyko porażenia prądem
elektrycznym lub pożaru.
• Nie umieszczać przewodu zasila
jącego na gorących elementach
urządzenia ani w ich pobliżu.
Bezwzględnie zabrania się ko
rzystania z urządzenia w pobliżu
otwartego ognia.

Jak wysuszyć urządzenie w przypadku jego zamoczenia lub wycieku
wody (ryzyko porażenia prądem):
• Sprawdzić, czy przewód zasila
jący nie jest mokry (zwłaszcza
w okolicy wtyczki). Nie dotykać
przewodu zasilającego, jeśli jest
mokry! W takiej sytuacji przed
wykonaniem dalszych czynności
należy poczekać, aż przewód
wyschnie. Gdy przewód zasilający
jest suchy, odłączyć urządzenie
od zasilania. Uwaga: urządzenie
musi być odłączone od zasilania,
a nie tylko wyłączone.
•O
 suszyć urządzenie miękką, suchą
ściereczką. Sprawdzić, czy pod
spodem urządzenia nie zbiera się
woda, w razie potrzeby osuszyć.
•O
 dczekać godzinę, a następnie
podłączyć urządzenie – można
go teraz używać.

•P
 odczas czyszczenia lub usuwania
kamienia należy upewnić się, że
urządzenie nie może być używane,
aby uniknąć spożycia przez konsu
mentów środka czyszczącego lub
odkamieniacza. Nie pozostawiać
działającego urządzenia bez nad
zoru, w tym podczas czyszczenia,
usuwania kamienia i opróżniania
urządzenia.
• Zbiornik na wodę należy codzien
nie napełniać świeżą wodą zdat
ną do picia.
• Używać wyłącznie mleka krowie
go UHT lub pasteryzowanego.
• Do zbiornika na mleko wlewać wy
łącznie mleko przechowywane w
określonych warunkach (szczegóły
na opakowaniu).
• Zużyć mleko w ciągu 24 godzin od
napełnienia zbiornika.
•	Nie pozostawiać zbiornika zawie
rającego małą ilość mleka na noc
Ryzyko dotyczące bezpieczeństwa w lodówce, aby uniknąć zamarz
nięcia mleka.
żywności
•	
Jeśli temperatura w lodówce przy
Spożycie zanieczyszczonej żywno
prawidłowo zamkniętych drzwiach
ści może skutkować śmiercią lub
przekracza 8°C przez ponad
poważnymi urazami.
4
godziny, należy wyjąć mleko i
• Urządzenie należy okresowo czy
skontaktować
się z serwisem.
ścić zgodnie z niniejszą instrukcją
obsługi.
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•	Do przechowywania mleka
w lodówce ekspresu używać wy
łącznie dostarczonego zbiornika
na mleko.
•	Używać wyłącznie żywności,
której termin ważności jeszcze
nie upłynął.

•N
 ie wkładać palców do komory
na kapsułki.
• J eśli kapsułka zablokuje się
w komorze, przed podjęciem
jakichkolwiek działań należy
wyłączyć ekspres i odłączyć
go od źródła zasilania.

OSTROŻNIE:
Ryzyko poparzenia
Kontakt z gorącymi cieczami
może skutkować niewielkimi lub
umiarkowanymi obrażeniami.
• Nie wykonywać żadnych czynno
ści pod wylotami kawy.
• Unikać bezpośredniego kontaktu
z gorącymi cieczami.
• Nie dotykać żadnej części wylo
tów przed wydaniem napoju
i po jego wydaniu.
• Zachować ostrożność podczas
opróżniania tacki ociekowej.
Nie czyścić wylotu pary w tacce
ociekowej bez rękawiczek.
• Przed otwarciem drzwi lodówki
poczekać, aż na ekranie wyświetli
się stosowny komunikat.

Przeznaczenie
Urządzenie jest przeznaczone do
użytku w profesjonalnym otoczeniu
przez osoby wymienione poniżej:
•U
 żytkownicy samoobsługowi: to
użytkownicy obsługujący ekspres
w oparciu o instrukcje wyświetla
ne na ekranie, które zapewniają
bezpieczeństwo.
Użytkownicy samoobsługowi nie
mogą wykonywać żadnych prac
konserwacyjnych.
•P
 rzeszkoleni operatorzy: to osoby,
które potrafią obsługiwać ekspres
i wykonywać czynności związane
z jego czyszczeniem i konserwacją
opisane w niniejszej instrukcji.

Działanie
Ekspres służy wyłącznie do przygo
towywania
kawy, kawy z mlekiem
Ryzyko zranienia
i
innych
napojów
na bazie gorącej
Manipulowanie wewnątrz urządze wody. Należy uwzględnić
następu
nia może skutkować niewielkimi lub jące instrukcje:
umiarkowanymi obrażeniami.
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• Urządzenie jest przystosowane do
kapsułek Nespresso Professional,
które są dostępne wyłącznie w
firmie Nespresso oraz u jej autory
zowanych dystrybutorów.
• Należy dopilnować, aby wszystkie
niezbędne prace konserwacyj
ne były wykonywane zgodnie z
instrukcjami i w odstępach czasu
zalecanych w niniejszej instrukcji
obsługi.
• Jeśli urządzenie nie będzie używa
ne przez długi czas (kilka tygodni),
należy je wyczyścić, opróżnić i
odłączyć od zasilania. W pierw
szej kolejności wykonać procedurę
automatycznego czyszczenia.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania. Wyjąć, opróżnić, wyczy
ścić i przechowywać zbiornik na
mleko oddzielnie z otwartą pokry
wą. Pozostawić lodówkę otwartą.
Dodatkowe informacje podano
w rozdziale „Ustawienia” i sekcji
„Menu konserwacji”.
• Zbiornik na mleko może być uży
wany wyłącznie do przechowywa
nia zimnego mleka. Nie napełniać
zbiornika innymi wzbogaconymi
substancjami, takimi jak słodzone
płyny, alkohol itp.
• Podczas nalewania mleka do
zbiornika musi ono mieć tempe

raturę od 3°C do 5°C, ponieważ
lodówka utrzymuje niską tempe
raturę mleka, ale nie jest w stanie
jej obniżyć. Ma to na celu uzy
skanie optymalnej jakości pianki
mlecznej, która może różnić się w
zależności od użytego mleka.
• Nie transportować urządzenia
do góry nogami: każdorazowo
upewnić się, że ekspres jest usta
wiony w pozycji pionowej.
• Wszystkie czynności, o których nie
wspomniano w niniejszej instrukcji
obsługi, mogą być wykonywane
wyłącznie przez upoważnionych
i przeszkolonych serwisantów z
centrów obsługi posprzedażowej
Nespresso.
Czyszczenie urządzenia
• Urządzenie należy czyścić każ
dego dnia po zakończeniu użyt
kowania, aby zapewnić higienę i
bezpieczeństwo żywności, utrzy
mać je w dobrym stanie i móc
cieszyć się wspaniałym smakiem
kaw Nespresso.
• Dzieci nie powinny czyścić ani
wykonywać czynności konser
wacyjnych bez nadzoru.
• Ekspres należy regularnie
odkamieniać i czyścić.

Należy zapoznać się z zasadami
z instrukcjami wyświetlanymi
bezpieczeństwa podanymi na opa na ekranie urządzenia.
kowaniu odkamieniacza przed jego • Do czyszczenia zbiornika na
mleko, lodówki, wężyka zasysają
użyciem oraz z procedurą czysz
czenia. Unikać kontaktu z oczami,
cego mleko i wszystkich wylotów
skórą i powierzchniami.
(kawy, mleka, wody) należy uży
wać wyłącznie specjalnych, jedno
•U
 żywać wyłącznie tabletek do
razowych nieściernych ręczników
czyszczenia zbiornika na mleko
papierowych lub chusteczek,
zalecanych przez Nespresso.
Nie należy używać żadnych
aby zapobiec skażeniu mikrobio
logicznemu.
innych detergentów ani środków
Specjalne i jednorazowe ręczniki
dezynfekujących. Stosowanie
papierowe lub chusteczki należy
innych detergentów lub tabletek
dokładnie wykręcić, aby były
czyszczących może prowadzić do
wilgotne, ale nie mokre, ponieważ
osadzania się resztek substancji
zwiększa to ryzyko porażenia
chemicznych i/lub niskiej skutecz
ności czyszczenia. Tabletki czysz
prądem.
czące można zamówić w sklepie • W przypadku czyszczenia przed
internetowym Nespresso lub
wyłączeniem urządzenia na
poprzez kontakt z Nespresso.
dłuższy czas (ponieważ mleko
•D
 o przeprowadzenia procedury
nie może pozostać w wyłączo
nym urządzeniu), po zakończeniu
automatycznego czyszczenia
używać wyłącznie dostarczonego czyszczenia należy odłączyć urzą
dzenie od źródła zasilania. Wyjąć,
zbiornika czyszczącego.
opróżnić, wyczyścić i przechowy
•C
 zyszczenie należy każdorazowo
przeprowadzać zgodnie z instruk wać zbiornik na mleko oddzielnie
cjami wyświetlanymi na ekranie
z otwartą pokrywą. Pozostawić
urządzenia lub przed wyłącze
lodówkę otwartą.
niem ekspresu (ponieważ mleko
• Jeśli z jakiegokolwiek powodu
nie może pozostać w wyłączonym w zbiorniku na mleko znajdującym
się w lodówce, która nie działała
ekspresie).
•O
 dkamienianie należy każdorazo przez pewien czas, pozostanie
wo przeprowadzać zgodnie
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 anieczyszczenie fizyczne: nie
mleko, wymagane jest czyszczenie • Z
Higiena urządzenia
wprowadzać obcych materiałów, • C
maszynowe.
 zęste, zautomatyzowane płuka
które mogą przedostać się do
• Specjalne i jednorazowe ręczniki
nie (wewnętrzne i zewnętrzne)
filiżanki z napojem.
papierowe lub chusteczki używa
ma na celu utrzymanie standar
ne do czyszczenia zewnętrznych • Z
 anieczyszczenie alergenami:
dów higieny przez cały okres
części urządzenia należy pod
używać specjalnych narzędzi
eksploatacji urządzenia.
dać odpowiedniej obróbce, aby
do czyszczenia wylotów kawy i
zapobiec ewentualnemu skażeniu mleka. Nie stosować narzędzi, któ Konserwacja
re miały kontakt z innymi produk • Urządzenie musi być serwisowane
bakteryjnemu.
tami spożywczymi (np. mlekiem).
• Rozdział „Codzienne czyszczenie
przez upoważnionych i przeszko
• Przestrzegać zasad higieny pod
i konserwacja” zawiera pełne
serwisantów minimum raz
czas nalewania mleka do zbiornika lonych
wskazówki dotyczące prawidło
na
rok
lub
raz na 9000 przygoto
wego czyszczenia urządzenia.
na mleko.
wanych
napojów.
• Nie wkładać do kuchenki mikro
• Gdy wymagany jest serwis, na
Nie dopuszczać do zanieczyszfalowej plastikowych części ani
wyświetlaczu urządzenia pojawia
czenia/skażenia podczas obsługi
żadnych elementów urządzenia.
się odpowiedni komunikat.
urządzenia:
•N
 ie myć elementów urządzenia
w zmywarce, o ile w niniejszej
• Skażenie mikrobiologiczne: oczy
Utylizacja
instrukcji nie podano inaczej.
ścić i zdezynfekować ręce oraz
• W celu utylizacji urządzenia, jego
• Nie czyścić plastikowych części
wszystkie narzędzia i materiały
alkoholem, etanolem, metanolem, elementów i opakowania zaleca
użyte do przeprowadzenia kon
denaturatem ani środkami dezyn my kontakt z Nespresso; należy
serwacji urządzenia. Wyczyścić
przestrzegać wszystkich lokalnych
fekującymi. Niedozwolone jest
zbiornik na mleko, lodówkę i wę
przepisów.
również
używanie
silnie
kwaso
żyk zasysający mleko przy użyciu
wych detergentów, takich jak kwas
specjalnych, jednorazowych nie
Ograniczenie odpowiedzialności
ściernych ręczników papierowych. octowy.
• Nie czyścić urządzenia pod wyso • Producent nie ponosi odpowie
• Skażenie chemiczne: stosować
kim ciśnieniem, np. strumieniem
odpowiednie środki chemiczne
dzialności za obrażenia ciała lub
do odkażania (np. bezzapachowe wody.
wypadki w razie nieprzestrze
środki chemiczne, łagodne deter • Wyczyścić wyloty kawy i mleka
gania zaleceń bezpieczeństwa
przy użyciu specjalnych, jednora
genty, bezpieczne dla żywności
zawartych w niniejszej instrukcji
zowych nieściernych ręczników
i nieścierne).
obsługi.
papierowych.
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• Producent nie ponosi odpowie
kalnymi przepisami dotyczącymi
dzialności za szkody spowodowa instalacji wodno-kanalizacyjnych.
ne niewłaściwym użytkowaniem • N
 ieprawidłowa obsługa urządze
nia może skutkować szkodami
lub nieprawidłową obsługą
materialnymi.
urządzenia.
• Urządzenie jest przeznaczone do
• Producent nie ponosi odpowie
dzialności za skutki wynikające
użytku w pomieszczeniach. Należy
z dokonywania wewnętrznych i ze je przechowywać w kontrolowa
wnętrznych zmian w urządzeniu.
nym otoczeniu (wolnym od pyłu,
drgań, rozbryzgów wody, bez
Postanowienia dotyczące
pośredniego działania promieni
gwarancji
słonecznych, szkodników itp.).
 ależy upewnić się, że stosowana
• Obowiązują postanowienia gwa • N
rancyjne uzgodnione z Nespresso. jest dezynsekcja, a urządzenie
znajduje się w obszarze monito
• Usterki spowodowane niewłaści
rowanym pod kątem zwalczania
wym użytkowaniem lub nieprawi
dłowym wykonaniem połączeń nie szkodników.
•U
 rządzenie ustawić na płaskiej,
są objęte gwarancją.
poziomej,
stabilnej, odpornej
• Części zużywające się nie są objęte
na
działanie
wysokiej temperatu
gwarancją.
ry i cieczy powierzchni.
• Wszystkie urządzenia Nespresso
przechodzą rygorystyczną kontrolę. • Nie ustawiać urządzenia w miej
scu, gdzie do czyszczenia mogą
Losowo wybrane egzemplarze są
być stosowane strumienie wody
poddawane praktycznym testom
pod ciśnieniem.
niezawodności, w związku z czym
•Z
 biorniki należy napełniać wy
urządzenia mogą nosić ślady
łącznie
odpowiednimi płynami
wcześniejszego użycia.
(tj. wodą lub mlekiem). Nie wolno
wlewać mleka do zbiornika na
Ryzyko szkód materialnych
wodę.
• Urządzenie to należy zainstalo
• Urządzenie przechowywać w wol
wać zgodnie z obowiązującymi
nym od pyłu, suchym otoczeniu,
federalnymi, stanowymi lub lo

koniecznie w temperaturze
powyżej 0°C.
•	Opcjonalnie dostępna jest kon
figuracja ekspresu i podstawy
ułatwiająca dostęp do urządze
nia dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowych informacji należy
szukać w lokalnych przepisach.
• Nigdy nie używać urządzenia
bez kratki ociekowej.
• Urządzenie działa optymalnie,
gdy temperatura otoczenia
wynosi od 5°C do 32°C.
Przypomnienie
Co najmniej jeden egzemplarz
niniejszej instrukcji obsługi należy
przechowywać w miejscu dostęp
nym przez cały czas dla personelu
technicznego i kierowniczego.
Instrukcje dotyczące bezpieczeń
stwa należy udostępnić wszystkim
użytkownikom.

PL . 9

OPIS URZĄDZENIA
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19

Zestawienie części
1 Podstawa na filiżanki
2 Komora na kapsułki
3	
Czujnik zbliżeniowy*
4	
Moduł telemetryczny*
(wewnątrz urządzenia)
5 Dotykowy panel sterowania
6 Wyloty kawy i mleka
7 Pojemnik na kapsułki
8 Lodówka
9	
Kluczyk do drzwi zbiornika
na wodę i lodówki
10 Zbiornik na mleko z pokrywą
11 Wężyk zasysający mleko
12 Zbiornik na wodę z pokrywą
13	
Wyłącznik główny (tacka ocieko
wa musi być zdjęta, aby uzyskać
dostęp do wyłącznika głównego)
14 Podstawka pod filiżankę
15 Kratki ociekowe
16 Wloty tacki ociekowej
17 Tacka ociekowa
18	
Zbiornik czyszczący z pokrywą
(używany w procesie czyszczenia)
19	
Miejsce na tabletkę czyszczącą
używaną w procesie czyszczenia
20 Filtr wody
21 Pasek testowy twardości wody
22	
Słoik tabletek czyszczących
Thermoplan (używanych
w procesie czyszczenia)
23	
Zbiornik na zużytą wodę
(używany w procesie czyszczenia)

10

18

12

20

21

22

23

i Paski testowe są dostępne

w pakiecie z filtrem wody.

Symbole ekranowe
i Symbole ekranowe służą

do nawigacji.

Przejście do poprzedniego ekranu

Potwierdzenie

Przejście do następnego ekranu

Anulowanie (powrót do ekranu głównego)

* Funkcja dostępna w wybranych krajach. Dokładnych informacji udziela przedstawiciel Nespresso.
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I N T E R A KC JA Z U R Z Ą D Z E N I E M

Ekran główny: na ekranie głównym można wybierać
przepisy bez kawy, takie jak gorąca pianka / gorąca woda /
gorące mleko. Patrz Lista przepisów na stronie 14.
Patrz Przepisy bez kawy na stronie 15, aby je ustawić.
ustaw język
polski

niemiecki

francuski

holenderski

włóż kapsułkę
Ekran języka: wybrać żądany język
i dotknąć symbolu potwierdzenia.
gorąca pianka gorąca woda gorące mleko

Czerwone symbole na ekranie głównym
A	
Czerwony symbol „usuń kamień”:
urządzenie należy odkamienić
(patrz strona 26)
B	
Czerwony symbol „filtr”: należy
wymienić filtr wody (patrz strona 26)
C	
Czerwony symbol „wyczyść”:
urządzenie należy wyczyścić
(patrz strona 22).

* Jeśli wyświetli się ten symbol, należy
skontaktować się z Nespresso lub
serwisem partnerskim.
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*

A

wymagana
jest konserwacja

usuń kamień

C

wyczyść

włóż kapsułkę

B

włóż kapsułkę
gorąca pianka gorąca woda gorące mleko

filtr

gorąca pianka gorąca woda gorące mleko

Pozycja kapsułki Nespresso Professional
w komorze na kapsułki
i

Kapsułka nie wchodzi całkowicie
do głowicy, dopóki nie zostanie
wybrany napój.

D

temperatura mleka
4,5 °C
40,1 °F

E

Kolejne czyszczenie za: 19h 30 min

D	Temperatura mleka: Idealna tem
peratura mleka to 4°C; temperatu
ra nie może być wyższa niż 10°C.
Jeśli temperatura przekracza 10°C,
ekspres nie pozwala przygotować
żadnych przepisów z mlekiem.
Lodówka w ekspresie utrzymuje
optymalną temperaturę mleka
wynoszącą 4°C, jednak nie jest w
stanie schłodzić mleka o tempera
turze otoczenia do wartości <10°C.

E	Alert dotyczący czyszczenia
przypomina o tym, aby raz na dobę
wyczyścić urządzenie. Odliczanie
rozpoczyna się po przygotowaniu
pierwszego przepisu z mlekiem
po poprzednim czyszczeniu. Brak
wyświetlanej informacji oznacza,
że od ostatniego czyszczenia nie
przygotowano jeszcze żadnego
napoju z mlekiem.

A

menu konserwacji

B

menu ustawień

C

menu technika

Menu ustawień:
A	
Menu konserwacji: procedury
serwisowe (domyślny kod 8888)
B	
Menu ustawień: ustawienia ogólne
(domyślny kod 8888)
C Menu technika: dostępne tylko
dla przeszkolonych techników
Nespresso

Przepisy można wybrać z listy menu
(patrz Lista przepisów na stronie 14).
espresso
ristretto

lungo

polecany przepis

latte
macchiato

Patrz Ustawianie przepisów na stronie 20.
americano

cappuccino

Ekran przepisów: Ekran przepisów
wyświetli się w ciągu 2 sekund od wło
żenia kapsułki do komory na kapsułki.

W zależności od wybranej kapsułki na
ekranie podświetlone będą zalecane
przepisy.
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Lista przepisów
Przepisy przygotowywane są z różnych składników zgodnie z tabelą poniżej. Po zakończeniu przygotowania przepis można dodatkowo uzupełnić
ostatnim składnikiem. Aby usunąć funkcję dodatków z ekranu, należy przejść do menu ustawień > „Ustaw dodatek” i odznaczyć tę opcję.

Filiżanki Nespresso
Przepis

S = 80 ml
M = 180 ml
L = 350 ml

1. składnik

2. składnik

3. składnik

Dodatek

Maks. 50 ml
dodatku

Zakres programowania wielkości filiżanki
min.–maks.
(w przybliżeniu)

Ristretto
(25 ml)

S

Kawa
(25 ml)

Kawa

15–35 ml

Espresso
(40 ml)

S

Kawa
(40 ml)

Kawa

35–70 ml

Lungo
(110 ml)

M

Kawa
(110 ml)

Kawa

70–150 ml

Americano
(150 ml)

M

Kawa
(25 ml)

Gorąca woda
(125 ml)

Gorąca
woda

130–190 ml

Duże Americano
(210 ml)

L

Kawa
(50 ml)

Gorąca woda
(160 ml)

Gorąca
woda

190–260 ml

Espresso Macchiato
(75 ml)

S

Gorąca pianka
(35 ml)

Kawa
(40 ml)

Kawa

65–85 ml

Duże Cortado
(120 ml)

M

Kawa
(40 ml)

Gorąca pianka
(80 ml)

Gorąca
pianka

105–145 ml

Piccolo Latte
(85 ml)

M

Gorąca pianka
(40 ml)

Gorące mleko
(20 ml)

Kawa

75–105 ml

Cappuccino
(170 ml)

M

Gorąca pianka
(130 ml)

Kawa
(40 ml)

Kawa

150–210 ml

Cappuccino Scuro
(115 ml)

M

Kawa
(25 ml)

Gorąca pianka
(90 ml)

Gorąca
pianka

100–140 ml

Cappuccino Chiaro
(170 ml)

M

Gorąca pianka
(40 ml)

Gorące mleko
(90 ml)

Kawa

150–210 ml
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Kawa
(25 ml)

Kawa
(40 ml)

Filiżanki Nespresso
Przepis

S = 80 ml
M = 180 ml
L = 350 ml

1. składnik

2. składnik

3. składnik

Dodatek

Maks. 50 ml
dodatku

Zakres programowania wielkości filiżanki
min.–maks.
(w przybliżeniu)

Latte Macchiato
(260 ml)

L

Gorąca pianka
(120 ml)

Gorące mleko
(100 ml)

Kawa
(40 ml)

Kawa

230–330 ml

Duże Latte
Macchiato (330 ml)

L

Gorąca pianka
(120 ml)

Gorące mleko
(100 ml)

Kawa
(110 ml)

Kawa

300–340 ml

Cortado
(55 ml)

S

Kawa
(40 ml)

Gorące mleko
(15 ml)

Gorące
mleko

50–60 ml

Flat white
(150 ml)

M

Kawa
(40 ml)

Gorące mleko
(90 ml)

Gorąca
pianka

135–180 ml

Latte
(180 ml)

L

Kawa
(40 ml)

Gorące mleko
(140 ml)

Gorące
mleko

160–220 ml

Latte Grande
(300 ml)

L

Kawa
(110 ml)

Gorące mleko
(190 ml)

Gorące
mleko

270–340 ml

Przepisy bez kawy

Gorąca pianka
(20 ml)

1. składnik

Gorąca pianka
(225 ml)

L

Gorąca pianka

125–325 ml

Gorące mleko
(225 ml)

L

Gorące mleko

125–325 ml

Gorąca woda
(225 ml)

L

Gorąca woda

125–325 ml

Rozmiary filiżanek w tabeli są oparte na standardowych wielkościach filiżanek dla przepisów Nespresso. Ostateczna objętość filiżanki może się różnić
w zależności od użytego mleka. Nazwy przepisów wyświetlane na ekranie urządzenia mogą się nieco różnić od podanych w tabeli.
Aby wybrać przepisy, które będą wyświetlane na ekranie przepisów, patrz strona 20.
Aby ustawić wielkość filiżanki dla przepisu, patrz strona 21.
Aby wybrać przepisy bez kawy, które będą wyświetlane na ekranie przepisów, patrz strona 20.
Aby ustawić wielkość filiżanki dla przepisu bez kawy, patrz strona 21.
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Czujnik zbliżeniowy*

przepisy z mlekiem, automatycznie
(tj. będzie utrzymywany w trybie pracy
zostanie przeprowadzony krótki cykl
przez przechodzących ludzi), automa
płukania układu mleka.
tycznie przeprowadzany jest cykl płuka
Urządzenie wchodzi w tryb głębokienia (70 ml) w celu utrzymania optymal
go uśpienia po określonym czasie pracy
nej temperatury przewodów kawy. Ten Funkcje bezdotykowe
w trybie gotowości. Opóźnienie przej
cykl płukania można wyłączyć (menu
Urządzenie jest wyposażone w różne
ścia w tryb głębokiego uśpienia można
ustawień > okresowe płukanie).
funkcje bezdotykowe, które można
ustawić w zakresie 10–480 minut.
Urządzenie jest wyposażone w czujnik
skonfigurować w menu ustawień
(Ustawienie fabryczne: 120 min).
Automatyczne płukanie układu mleka (Ustaw opcję bezdotykową).
zbliżeniowy, który wyczuwa ruch
Urządzenie zawsze przechodzi w tryb
Aby zachować higienę i sprawne
z przodu ekspresu i dzięki temu „wie”,
Ustawienie fabryczne: wyłączone
gotowości przed przejściem w tryb
działanie układu mleka przez cały dzień,
że ktoś znajduje się w pobliżu. Czujnik
głębokiego uśpienia.
ekspres automatycznie wykonuje krótki
zbliżeniowy rozróżnia dwie strefy
• Funkcja blokady ekranu umożliwia
cykl płukania na początku i na końcu
interakcji: w ramach pierwszej strefy
użytkownikom bezpieczną interakcję
przygotowywania przepisów z mlekiem:
(„pole dalekie”) rozpoznaje ruch
z urządzeniem. Główną zaletą tej
• Przed przygotowaniem napoju
w odległości około 4 m, a w ramach
Automatyczne płukanie
funkcji jest możliwość wyczyszczenia
z mlekiem urządzenie wykonuje krótki
drugiej („pole bliskie”) – w odległości
dotykowego panelu sterowania przed
urządzenia
cykl płukania (15 ml). Woda użyta
około 1 metra od urządzenia.
jego użyciem.
Płukanie urządzenia jest ważne nie tylko
do płukania spływa bezpośrednio
Funkcję czujnika zbliżeniowego
Komunikat na ekranie blokady wita
ze względów higienicznych, ale także
tacy ociekowej.
można wyłączyć (menu technika),
użytkownika i zawiera instrukcje
zapewnia optymalną wydajność pracy • do
Tuż przed zakończeniem przygotowa
gdy wymaga tego ustawienie
dotyczące przygotowania przepisu.
ekspresu. Dostępne są cztery różne
nia napoju z mlekiem przewody mleka • Funkcja zdalnego sterowania*
urządzenia. Nie zakłóca to intuicyjnej
automatyczne cykle płukania:
są przepłukiwane wodą, aby usunąć
interakcji z urządzeniem.
pozwala użytkownikom obsługiwać
pozostałości mleka. W tym procesie
ekspres za pomocą aplikacji bez
Codzienne płukanie po uruchomieniu
zużywana jest minimalna ilość wody
W sekcji „Tryby oszczędzania energii”
konieczności dotykania panelu
•R
 az dziennie, przy uruchomieniu
(5 ml), która wypływa z wylotu mleka.
opisano zachowanie urządzenia
sterowania, zapewniając pełną
ekspresu, ekspres automatycznie
z włączonymi/wyłączonymi czujnikami
higienę i personalizację procesu
wykonuje cykl płukania (200 ml)
Uwaga dotycząca płukania układu
zbliżeniowymi – patrz strona 17.
przygotowania kawy. Ta opcja jest
wylotów kawy i gorącej wody.
mleka:
dostępna w wybranych krajach.
• Jeśli użytkownik ręcznie przerwie
Płukanie po wyjściu z trybu
przygotowanie kawy z mlekiem,
Tryby oszczędzania energii
oszczędzania energii
naciskając (X) na dotykowym
Urządzenie jest wyposażone w dwa
•P
 o każdym wyjściu z trybu
Telemetria*
panelu sterowania, urządzenie
tryby oszczędzania energii, które
oszczędzania energii urządzenie
Urządzenie może łączyć się z serwerem
automatycznie
wykona
cykl
płukania
można dostosować w celu oszczędzania
automatycznie przeprowadza cykl
Nespresso przez internet. Urządzenie
przed
zatrzymaniem
pracy.
energii (menu ustawień > ustaw tryb
płukania (40 ml) w celu oczyszczenia
musi pozostać włączone, aby można
•

W
przypadku
przepisów
na
małą
oszczędzania energii).
przewodów kawy i gorącej wody oraz
było skorzystać z następujących opcji:
kawę
z
mlekiem,
np.
Cortado
lub
osiągnięcia temperatury optymalnej
•	Wizualizacja danych dotyczących
Espresso
Macchiato,
cykl
płukania
Urządzenie wchodzi w tryb gotowości,
do przygotowania kolejnego napoju.
urządzenia i jego stanu technicznego
nie
jest
przeprowadzany
od
razu
po
jeśli nie jest używane lub jego czujniki
• Aktualizacja ustawień
zakończeniu
przygotowania
napoju.
nie wykryją żadnego ruchu w określo
Okresowe płukanie
i oprogramowania z użyciem
W takim przypadku, jeśli w ciągu
nym czasie. Opóźnienie przejścia w tryb • Jeśli ekspres nie przejdzie w tryb
najnowszych funkcji**
10
minut
nie
zostaną
użyte
żadne
inne
gotowości można ustawić w zakresie
oszczędzania energii przez 130 minut
•	Korzystanie z dodatkowych usług
Nespresso
* 	Funkcja dostępna w wybranych krajach. Dokładnych informacji udziela przedstawiciel Nespresso.
** 	Obrazy i teksty przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mogą nie odzwierciedlać dokładnie obrazów i tekstów wyświetlanych na dotykowym panelu
sterowania urządzenia.
Interakcja z ekspresem Momento
rozpoczyna się jeszcze przed
dotknięciem panelu sterowania –
to nowy, intuicyjny sposób na wizytę
w świecie Nespresso Momento.
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10–120 minut braku aktywności.
(Ustawienie fabryczne: 90 min).

Tryby oszczędzania energii
z włączonymi czujnikami
zbliżeniowymi

Urządzenie w trybie głębokiego
uśpienia

Urządzenie w trybie gotowości

Brak obecności

Po 30 sekundach bezczynności
i braku wykrycia ruchu

Czujnik zbliżeniowy (pole dalekie)
(Efekt zanikania)

Czujniki zbliżeniowe (pole bliskie)

nagrzewanie ekspresu

Urządzenie nagrzewa się.

witaj! dotknij ekranu, aby rozpocząć

Należy dotknąć ekranu, aby rozpocząć.

Tryby oszczędzania
energii z wyłączonymi lub
niedostępnymi czujnikami
zbliżeniowymi
witaj! dotknij ekranu, aby rozpocząć

Urządzenie w trybie gotowości:
Przyciemnienie o 30%, aby wydłużyć
czas korzystania z ekranu.

Urządzenie w trybie głębokiego
uśpienia: Urządzenie nagrzewa się po
dotknięciu ekranu przez użytkownika.
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I N S TA L A C J A U R Z Ą D Z E N I A I
P R Z Y G O T O W Y WA N I E N A P O J Ó W

5 cm

Instalacja urządzenia

5 cm

i Upewnić się, że ekspres stoi

1

5 cm

w miejscu, gdzie zapewniony
jest wystarczający przepływ
powietrza (minimum 5 cm wolnej
przestrzeni z tyłu, po bokach
i z przodu urządzenia).

Zamontować podstawkę pod filiżankę,
odpowiednio ją pochylając.

2

Włożyć pojemnik na kapsułki.
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3

4

Podłączyć wtyczkę zasilania do gniazd Włączyć urządzenie. Zamontować
ka. Upewnić się, że napięcie sieciowe
tackę ociekową wraz z kratką
odpowiada wartości podanej w części
ociekową.
„Specyfikacje” na stronie 30.

Konfiguracja urządzenia

Parametry:
ustaw język

UWAGA
Używać wyłącznie mleka krowiego
UHT lub pasteryzowanego
(o zawartości tłuszczu 1,5%–3,5%).
Idealna temperatura mleka to 4°C;
temperatura nie może być wyższa
niż 10°C. Przepisy z mlekiem stają
się dostępne, gdy temperatura
w lodówce spadnie poniżej 10°C.
i Ekspres jest przystosowany

do użytku z dostarczonym zbior
nikiem na mleko, który gwaran
tuje odpowiednie warunki pracy
dzięki czujnikom umieszczonym
w obudowie lodówki (kontrola
temperatury, obecność zbiornika
na mleko i poziom mleka).
Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku z kartonem mleka.

polski

niemiecki

francuski

holenderski

Postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
ustawić parametry urządzenia.

i Funkcje gorącej pianki, gorącej

wody i gorącego mleka
są dostępne bezpośrednio
z ekranu głównego.

i Informacje na temat dostoso
wania jakości pianki mlecznej
znajdują się w sekcji Wybór jakości
pianki mlecznej na stronie 21.

ustaw język
ustaw strefę czasową
ustaw godzinę
ustaw datę
ustaw tryby oszczędzania energii
ustaw temperaturę
ustaw przepisy
ustaw funkcje
ustaw wielkość filiżanki dla przepisu
ustaw wielkość filiżanki dla funkcji
ustaw dodatek
ustaw kod dostępu
montaż filtra wody (postępować
zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
filtra wody w kroku 2)

1

Po zakończeniu konfiguracji urządze
nie zacznie się nagrzewać, a lodówka
w urządzeniu zacznie chłodzić.
Wyjąć zbiornik na mleko z urządzenia
i zamknąć drzwi lodówki.

3

2

Wyjąć zbiornik na mleko, pokrywę
i tackę ociekową, następnie wyczyścić
je z użyciem detergentu bezzapacho
wego. Przed ponownym montażem
przepłukać ciepłą/gorącą wodą

Przygotowanie przepisu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

i wysuszyć wszystkie części ręcznikiem,
szmatką lub ręcznikami papierowymi
(muszą być świeże i czyste). Przetrzeć
wężyk zasysający mleko jednorazowy
mi nieściernymi ręcznikami papie

2

rowymi lub chusteczkami, a następnie
włożyć go do zbiornika na mleko
(wypełnionego schłodzonym mlekiem)
przed włożeniem zbiornika do lodówki
w ekspresie. Upewnić się, że wężyk zasy
sający mleko nie jest ściśnięty. Zamknąć
drzwi lodówki, aby zapewnić utrzyma
nie odpowiedniej temperatury.

3

S

espresso
M

ristretto

lungo

polecany przepis

americano

L

latte
macchiato

Wybrać wielkość filiżanki odpowied
nią dla danego przepisu (patrz strona
14). Do małych i średnich filiżanek
użyć podstawki pod filiżankę.
W przypadku użycia dużej filiżanki
odsunąć podstawkę na bok.

Umieścić filiżankę pod wylotami. Wło
żyć kapsułkę do komory na kapsułki.

cappuccino

Przepisy polecane dla włożonej kap
sułki są podświetlone. Wybrać przepis.
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Ustawianie przepisów

liczba ekranów rekomendacji

i W celu skonfigurowania przepisów

Liczba proponowanych
przepisów

Ile przepisów zmieści
się na stronie 1

Ile przepisów zmieści
się na stronie 2

3
4
5
6
7
8
9
10

3
4
5
6
5
5
5
5

–
–
–
–
2
3
4
5

należy określić, ile przepisów
do 6 przepisów (1 strona)
ma być dostępnych w urządzeniu.
W przypadku wyboru maksy
malnie 6 przepisów będą one
do 10 przepisów (2 strony)
wyświetlane na jednym ekranie
rekomendacji. W przypadku wybo
ru od 7 do 10 przepisów będą one
wyświetlane na dwóch ekranach
Opcja ustawiania przepisów (w menu
rekomendacji.
ustawień) prowadzi użytkownika
krok po kroku przez proces wyboru
przepisów.

i „Czysta kawa” to Ristretto,

Espresso lub Lungo.

espresso
ristretto

lungo

polecany przepis

lungo
americano

espresso

latte
macchiato

polecany przepis

polecany przepis

americano
latte
grande

latte
macchiato

ristretto

cappuccino

Ustawienie od 3 do 6 przepisów:
Należy ustawić minimum 3 przepisy.
Jednym z nich musi być przepis
na „czystą kawę”.
i Użyć strzałki w prawo / w lewo,

aby przewinąć listę menu.
Nacisnąć symbol „i”, aby uzyskać
pomoc. Symbol potwierdzenia po
jawia się, gdy zostaną spełnione
niezbędne kryteria.

wybierz przepisy

ristretto

large
americano

Ustawienie od 7 do 10 przepisów:
Na pierwszym ekranie rekomendacji
należy ustawić 5 przepisów. Jednym
z nich musi być przepis na „czystą
kawę”.

Na drugim ekranie rekomendacji moż
na ustawić do 5 kolejnych wybranych
przepisów.

ustaw funkcje

lungo
gorąca pianka gorąca woda gorące mleko

americano
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espresso

i

piccolo
latte

large
americano

cortado

W celu dokonania wyboru przepisów
należy dotykać kolejno przepisy,
aby je zaznaczyć/odznaczyć. Wybrane
przepisy są wyróżnione złotą obwód
ką dla łatwej identyfikacji.

Ustawianie przepisów bez kawy:
Przepisy bez kawy oferowane
na ekranie głównym można wybrać
w menu ustawień > ustaw funkcje.

Aby wybrać przepisy bez kawy, należy
je dotknąć w celu zaznaczenia/odzna
czenia. Po potwierdzeniu pojawią
się na ekranie głównym.

Ustawianie wielkości
filiżanki dla przepisu
Ustawianie wielkości
filiżanki dla funkcji

ustaw wielkość filiżanki dla przepisu

cappuccino

Aby zaprogramować wielkość filiżanki
dla funkcji, należy wybrać menu usta
wień > ustaw wielkość filiżanki
dla funkcji.

M

Naciskać +/–, aby zwiększyć/zmniej
szyć wielkość filiżanki dla przepisu.
Składniki przepisu są dostosowywane
Aby zaprogramować wielkość filiżanki automatycznie. W tabeli Lista przepi
sów na stronie 14 podano minimalne
dla przepisu, należy wybrać menu
i maksymalne wielkości filiżanek
ustawień > ustaw wielkość filiżanki
dla poszczególnych przepisów.
dla przepisu.

Personalizacja przepisów
z użyciem funkcji dodatków

Nacisnąć, aby dodać więcej gorącej kawy

Po zakończeniu przygotowania prze
pisu można go uzupełnić dodatkową
ilością ostatniego składnika (patrz
lista przepisów na stronie 14).

Wybór jakości pianki mlecznej

Funkcję dodatków można wyłączyć
w menu ustawień > ustaw dodatek.

Wybrać kolejno menu konserwacji >
dostosuj jakość pianki mlecznej.

zadowalająca (niestabilna pianka,
szybkie opadanie, nieatrakcyjny
wygląd z dużymi bąbelkami itp.).
start
%
Ten parametr umożliwia dostosowa
Po wyregulowaniu zaworu powietrza
nie ilości powietrza wtryskiwanego
należy wykonać 3–4 próby przygo
otwieranie zaworu
stop
do mleka w celu uzyskania żądanej
towania pianki mlecznej, aby praca
powietrza
gęstości pianki mlecznej. Mniej powie układu mleka z nowymi ustawieniami
trza wytworzy bardziej płynną pianę, ustabilizowała się.
a więcej powietrza zwiększy objętość
pianki mlecznej.
W zależności od zastosowanego
Gęstość pianki mlecznej można
rodzaju mleka istnieje granica ilości
dostosować, zmieniając ustawienie
zaworu powietrza w menu konserwacji wtryskiwanego powietrza, po przekro
> ustaw jakość pianki mlecznej.
czeniu której jakość pianki nie będzie
ustawienia pianki mlecznej
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CODZIENNE CZYSZCZENIE
I K O N S E R WA C J A
Wprowadzenie

Czyszczenie modułu
mleka i zbiornika na wodę
(codziennie)
wyczyść

PL . 22

Ten ekspres Nespresso został zaprojektowany zgodnie z najlepszymi standardami
jakości i niezawodności. W celu zapewnienia doskonałej wydajności pracy i jakości
kawy, czynności konserwacyjne należy wykonywać w podanych odstępach czasu.

1
i Alert dotyczący czyszczenia przy

pomina o tym, aby raz na dobę
wyczyścić urządzenie. Odliczanie
rozpoczyna się po przygotowaniu
pierwszego przepisu z mlekiem
po poprzednim czyszczeniu.
Status odliczania (kiedy należy
wykonać kolejne czyszczenie)
jest wyświetlany po dotknięciu
symbolu ustawień.

Procedurę czyszczenia można
wykonać na dwa sposoby:
– Standardowy proces: aby dokładnie
zapoznać się z poszczególnymi
etapami przygotowania do czysz
czenia, należy rozpocząć procedurę
czyszczenia.
– Szybki proces: przygotować zbiornik
czyszczący i tabletkę czyszczącą
( jak pokazano w kroku 7), włożyć
do lodówki w ekspresie ( jak pokaza
no w kroku 8). Następnie rozpocząć
procedurę czyszczenia. Postępować
zgodnie z instrukcjami wyświetlany
mi na ekranie.

i Jeśli symbole „wyczyść” i „usuń ka

mień” wyświetlają się na czerwo
no w tym samym czasie, najpierw
wykonać procedurę czyszczenia,
a następnie procedurę odkamie
niania.

wyczyść

włóż kapsułkę

gorąca pianka gorąca woda gorące mleko

Wyświetlenie się symbolu „wyczyść”
na czerwono oznacza, że należy
wyczyścić urządzenie. Przepisy
z mlekiem stają się niedostępne.
Użytkownik jest proszony o potwier
dzenie, że zbiornik na wodę jest pełny
i że tacka ociekowa została opróżnio
na przed uruchomieniem automatycz
nego czyszczenia.
Istnieją dwa sposoby rozpoczęcia
procedury czyszczenia:
– Naciśnięcie czerwonego symbolu
„wyczyść” i postępowanie zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie,
– Wejście do menu konserwacji,
wybór opcji „wyczyść moduł mleka”
i postępowanie zgodnie z instrukcja
mi wyświetlanymi na ekranie.

Potrzebne materiały:
– zbiornik czyszczący
– zbiornik na zużytą wodę
– 1 tabletka czyszcząca – należy
używać wyłącznie oryginalnych
tabletek czyszczących Thermoplan
(patrz „Kontakt z Nespresso”
w załączniku)
– czas trwania: ok. 20 minut

i Należy pamiętać o stosowaniu

łagodnych detergentów bezzapa
chowych i narzędzi niepowodują
cych otarć.

2

Odchylić i zdemontować podstawkę
pod filiżankę, opróżnić i wyczyścić
zbiornik na mleko. Oczyścić zbiornik
na mleko i pokrywę detergentem bez
zapachowym, spłukać ciepłą wodą
i Brak lub nieprawidłowe umiesz

czenie tabletki czyszczącej unie
możliwia rozpoczęcie procedury
czyszczenia.

5

Wsunąć zbiornik na wodę do
urządzenia.

8

Włożyć zbiornik czyszczący. Wgłębie
nie na pokrywie zbiornika czyszczą
cego musi znajdować się z przodu po
lewej stronie – to warunek prawidło
wego umieszczenia zbiornika. Upew
nić się, że wężyk zasysający mleko jest

3

4

Wyjąć zbiornik na wodę z urządzenia.
i osuszyć świeżym i czystym ręczni
Napełnić całkowicie zbiornik na wodę
kiem, szmatką lub ręcznikiem papie
świeżą wodą zdatną do picia.
rowym. Oczyścić wężyk zasysający
mleko i wnękę na zbiornik na mleko
świeżym i czystym mokrym ręcznikiem.

6

Wyjąć tackę ociekową z kratką ocie
kową z urządzenia. Opróżnić tackę
ociekową. Włożyć tackę ociekową
z kratką ociekową do urządzenia.

7

Umieścić tabletkę czyszczącą
w specjalnym gnieździe w zbiorniku
czyszczącym i delikatnie docisnąć,
aż będzie dobrze zabezpieczona.

9

prawidłowo umieszczony w zbiorniku
czyszczącym.Ustawić zbiornik na zu
żytą wodę pod wylotami. Pozostawić
drzwi lodówki otwarte (aby uniknąć
kondensacji pary we wnęce na zbiornik
na mleko podczas czyszczenia).

 acisnąć przycisk „dalej”, aby
N
uruchomić procedurę czyszczenia i
postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
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10

Po zakończeniu procesu czyszczenia
wyjąć tackę ociekową z kratką ocie
kową z urządzenia. Opróżnić tackę
ociekową. Umyć wodą z mydłem,
przepłukać i osuszyć oba elementy.
i Po zakończeniu procedury czysz

czenia opuścić menu. Dotykowy
panel sterowania wyświetli ekran
główny, a lodówka na mleko
zacznie chłodzić. Zamknąć drzwi
lodówki, aby chłodzenie przebie
gało prawidłowo.
Aby przepisy z mlekiem były
dostępne od razu po zakończeniu
procesu czyszczenia, należy
napełnić zbiornik na mleko
schłodzonym mlekiem (5°C)
i włożyć go do lodówki w ekspre
sie. Urządzenie będzie gotowe
do przygotowania przepisów
z mlekiem po około 15 minutach.
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11

Włożyć tackę ociekową z kratką ocie
kową do urządzenia. Wyjąć, opróżnić
i wyczyścić zbiornik na zużytą wodę.
Wyjąć zbiornik czyszczący, zdjąć
pokrywę, opróżnić zbiornik i wyczyścić

12

pokrywę oraz zbiornik czyszczący.
Ze zbiornikiem czyszczącym należy
obchodzić się ostrożnie, ponieważ
roztwór czyszczący jest ciepły i zawie
ra środek czyszczący.

13

czyszczenie zakończone

Wyczyścić i dokładnie osuszyć wężyk
zasysający mleko i wnękę na zbiornik
na mleko jednorazowym ręcznikiem
papierowym lub chusteczką. Spraw
dzić wzrokowo, czy filtr na wężyku

zasysającym mleko nie jest zatkany.
Jeśli wężyk jest zatkany, zdemon
tować i umyć go w świeżej wodzie
zdatnej do picia.

Procedura czyszczenia jest zakończona.

14

15

16

Napełnić zbiornik na mleko schło
dzonym mlekiem. Włożyć zbiornik
na mleko do lodówki w ekspresie.

Wyjąć zbiornik na wodę z urządzenia.

Zdjąć pokrywę zbiornika na wodę.
Opróżnić, wyczyścić jednorazowym
ręcznikiem papierowym lub chusteczką
i przepłukać świeżą wodą zdatną do
picia. Napełnić zbiornik na wodę świeżą
wodą zdatną do picia i założyć pokrywę.

17

18

19

Wsunąć zbiornik na wodę do urzą
dzenia.

Wyczyścić górę urządzenia jednora
zowymi chusteczkami lub ręcznikiem
papierowym. Uwaga, powierzchnia
może być gorąca.

Odsunąć podstawkę pod filiżankę
na bok i wyjąć pojemnik na kapsułki.

20

21

22

Opróżnić pojemnik na kapsułki,
umyć wodą z mydłem i wysuszyć.

Włożyć pojemnik na kapsułki
do urządzenia.

Zdemontować pokrywę wylotów.
Zachować ostrożność z uwagi
na możliwość wycieku gorącej wody.

23

24

25

Przepłukać pokrywę wylotów świeżą
wodą zdatną do picia i osuszyć.

Wyczyścić wyloty kawy i mleka
jednorazowymi chusteczkami
lub ręcznikiem papierowym.

Zamontować pokrywę wylotów
w urządzeniu.
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Wymiana filtra wody

1

2

montaż filtra wody

i Procedurę wymiany filtra wody

po wyświetleniu się symbolu „filtr”
na czerwono można uruchomić
również z poziomu menu konser
wacji. Należy wybrać opcję „nowy
filtr” i postępować zgodnie
z instrukcjami.

filtr
i Zbiornik na wodę należy czyścić

przy każdej wymianie filtra
(lub co najmniej raz w tygodniu
w trybie bezpośredniego podłą
czenia wody).

i Dostępne są trzy ustawienia twar

dości wody: A, B, C. Patrz „Często
tliwość odkamieniania i wymiany
filtra wody” na stronie 27.

i Na zakończenie instalacji nowego

filtra wody urządzenie automa
tycznie wykona cykl płukania wy
lotów z użyciem ok. 0,5 litra wody,
aby zapewnić optymalną pracę
ekspresu. Należy umieścić zbiornik
o odpowiedniej pojemności pod
wylotami.

włóż kapsułkę

filtr

gorąca pianka gorąca woda gorące mleko

Wyświetlenie się symbolu „filtr”
na czerwono oznacza, że należy
wymienić filtr wewnętrzny. Należy
nacisnąć czerwony symbol filtra
i postępować zgodnie z instrukcjami.

Należy postępować zgodnie z instruk
cjami wyświetlanymi na ekranie, aby
ustawić twardość wody dla urządze
nia i nowego filtra wody.

4

3

Po ustawieniu twardości wody wyjąć
zbiornik na wodę wraz z pokrywą.
Przepłukać świeżą wodą zdatną
do picia. Wyjąć stary filtr wody.

Napełnić pojemnik świeżą wodą
zdatną do picia. Całkowicie zanurzyć
filtr wody i ścisnąć go kilka razy,
aż wszystkie pęcherzyki powietrza
zostaną usunięte.

5

Włożyć nowy filtr wody. Napełnić
zbiornik na wodę świeżą wodą zdatną
do picia i założyć pokrywę. Wsunąć
zbiornik na wodę do urządzenia.

Odkamienianie
i Do odkamieniania modułów kawy

usuń kamień
i Jeśli symbole „wyczyść” i „usuń
kamień” wyświetlają się na
czerwono w tym samym czasie,
najpierw wykonać procedurę
czyszczenia, a następnie proce
durę odkamieniania.
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i mleka stosuje się dwa oddziel
ne procesy. Gdy wymagane jest
przeprowadzenie jednego z pro
cesów odkamieniania, na ekranie
wyświetla się szacowany czas
pozostały do wykonania drugiego
procesu odkamieniania.

min

Zbiornik na wodę nosi różne ozna
czenia dotyczące odkamieniania.
W przypadku odkamieniania układu
kawy należy zwrócić uwagę na dolne
oznaczenie. W przypadku odkamie
niania układu mleka należy zwrócić

uwagę na górne oznaczenie. Jeśli
urządzenie jest wyposażone
w filtr wody, przed przystąpieniem
do odkamieniania należy go wyjąć.

Odkamienianie: moduł kawy

Wyświetli się komunikat dotyczący
konieczności usunięcia kamienia
w module kawy. Należy postępować
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.

1
usuń kamień

i Procedurę odkamieniania można

włóż kapsułkę

uruchomić także w menu konser
wacji.

gorąca pianka gorąca woda gorące mleko

Procedura trwa około 15 minut.

Wyświetlenie się symbolu „usuń
kamień” na czerwono oznacza, że na
leży odkamienić urządzenie. Wybrać
czerwony symbol odkamieniania.

Odkamienianie: moduł mleka

Potrzebne materiały:
Do procesu odkamieniania przygoto
wać następujące materiały:
– zbiornik czyszczący
– zbiornik na zużytą wodę
– 2 saszetki odkamieniacza w płynie
Nespresso
– 1 l wody

i Do usuwania kamienia stosować

odkamieniacz w płynie Nespresso.
Pod żadnym pozorem nie używać
octu.

Wyświetli się komunikat dotyczący
konieczności usunięcia kamienia
w module mleka. Należy postępować
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.

1
usuń kamień

i Procedurę odkamieniania można

włóż kapsułkę

uruchomić także w menu konser
wacji.

Potrzebne materiały:
Do procesu odkamieniania przygoto
wać następujące materiały:
– zbiornik czyszczący
– zbiornik na zużytą wodę
– 4 saszetki odkamieniacza w płynie
Nespresso
– 2 l wody
Procedura trwa około 60 minut.

gorąca pianka gorąca woda gorące mleko

Wyświetlenie się symbolu odkamienia
nia na czerwono oznacza, że należy
odkamienić urządzenie. Wybrać
czerwony symbol odkamieniania.

i Do usuwania kamienia stosować

odkamieniacz w płynie Nespresso.
Pod żadnym pozorem nie używać
octu.

Częstotliwość odkamieniania
i wymiany filtra wody
Twardość wody
Twarda

Ustawienie filtra
wody

25 przepisów dziennie
układ kawy

układ mleka

50 przepisów dziennie
układ kawy

układ mleka

80 przepisów na dzień
układ kawy

układ mleka

wymiana filtra
w zbiorniku wody
układy kawy i mleka

C

ok. 8 miesięcy ok. 4 miesiące ok. 4 miesiące ok. 3 miesiące ok. 2 miesiące ok. 3 miesiące

Średnio twarda

B

ok. 10 miesięcy ok. 8 miesięcy

ok. 6 miesięcy ok. 3 miesiące

ok. 5 miesięcy

150 l lub 183 dni

Miękka

A

ok. 16 miesięcy ok. 13 miesięcy ok. 8 miesięcy ok. 10 miesięcy ok. 5 miesięcy

ok. 8 miesięcy

220 l lub 183 dni

ok. 5 miesięcy

80 l lub 183 dni

Jeśli w urządzeniu zainstalowano zewnętrzny system filtracji wody, alarm dotyczący odkamieniania uruchomi się po przekroczeniu 1000 litrów.
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R O Z W I Ą Z Y WA N I E P R O B L E M Ó W

Problem

Możliwe rozwiązanie

Komunikaty ekranowe są wyświetlane w niewłaściwym języku.

Zmienić ustawienia języka w menu ustawień urządzenia.
Jeśli problem nadal występuje, skontaktować się z operatorem urządzenia.

Urządzenie zbyt szybko przechodzi w tryb uśpienia/gotowości.

Zmienić ustawienia oszczędzania energii w menu ustawień urządzenia.
Jeśli problem nadal występuje, skontaktować się z operatorem urządzenia.

Temperatura napojów parzonych przez ekspres Nespresso Momento 120
jest zbyt wysoka/niska.

Zmienić ustawienia temperatury w menu ustawień urządzenia.
Jeśli problem nadal występuje, skontaktować się z operatorem urządzenia.

Objętość napojów parzonych przez ekspres Nespresso Momento 120
jest zbyt duża/mała.

Zmienić ustawienia wielkości filiżanki dla przepisu w menu ustawień
urządzenia.
Jeśli problem nadal występuje, skontaktować się z operatorem urządzenia.

Ekspres Nespresso Momento 120 wydaje się działać, ale z głowicy
ekstrakcyjnej nie wypływa woda/kawa.

Sprawdzić, czy w zbiornikach na wodę jest woda.
Upewnić się, że w filtrze wody nie ma uwięzionych pęcherzyków powietrza.
W tym celu napełnić zbiornik świeżą wodą zdatną do picia. Całkowicie
zanurzyć filtr wody i ścisnąć go kilka razy, aż wszystkie pęcherzyki powietrza
zostaną usunięte. Zamontować filtr w zbiorniku na wodę i sprawdzić pracę
urządzenia.

Wyświetlacz nie jest podświetlony.

Jeśli funkcja czujników zbliżeniowych została wyłączona (lub nie jest
dostępna w danym kraju), urządzenie może pracować w trybie głębokiego
uśpienia.
Należy dotknąć ekranu, aby „obudzić” urządzenie. Jeśli to nie zadziała,
sprawdzić, czy urządzenie jest włączone i czy wtyczka jest podłączona
do gniazdka.

PL . 28

Problem

Możliwe rozwiązanie

Urządzenie wykonuje zbyt wiele automatycznych cykli płukania.

Patrz sekcja „Okresowe płukanie” na stronie 16.

W zbiorniku na mleko jest mleko, ale przepisy z mlekiem nie są dostępne.

Przepisy z mlekiem stają się dostępne, gdy temperatura w lodówce spadnie
poniżej 10°C. Patrz sekcja „Interakcja z urządzeniem” na stronie 12,
aby sprawdzić temperaturę w lodówce. Do napełniania zbiornika na mleko
należy zawsze używać schłodzonego mleka (tj. mającego 5°C). Upewnić się,
że zbiornik na mleko został prawidłowo włożony do lodówki.

Konsystencja pianki mlecznej nie spełnia wymagań jakościowych.

– W zależności od używanego rodzaju mleka ustawienie należy dostosować.
Taka sytuacja może wystąpić również wtedy, gdy używane jest mleko tego
samego rodzaju i tej samej marki, ale w różnych okresach roku. Patrz sekcja
„Wybór jakości pianki mlecznej” na stronie 21, aby ustawić żądaną
gęstość pianki mlecznej.
– Upewnić się, że wężyk zasysający mleko jest prawidłowo włożony do
zbiornika na mleko i nie jest przyciśnięty pokrywą zbiornika na mleko.
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ZA ŁĄCZNIK
Bezpośredni dopływ wody
Urządzenie można podłączyć bezpośrednio do
instalacji wodnej. Dzięki temu filtr wody można
wymieniać rzadziej, a urządzenia nie trzeba
napełniać wodą.

Specyfikacje
Aby podłączyć urządzenie do instalacji wodnej,
należy skorzystać z usług przeszkolonego technika
Nespresso lub hydraulika. Wymagane ciśnienie
wody to 2–4 bary (0,2–0,4 MPa).
Źródło zasilania: 220–240 V / 50–60 Hz
Waga: 39 kg
Zakres temperatury pracy: +5°C do +32°C
Zakres temperatury przechowywania:
−25°C do +60°C (opróżnić urządzenie
przed rozpoczęciem przechowywania)
Pojemność zbiornika na wodę: 4,6 l
Pojemność zbiornika na mleko: 3 l
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 560 x 500 x 420 mm
Emisja hałasu: < 55 dBA
Czynnik chłodniczy: R600a
Moc sprężarki lodówki: 50 W
Maksymalna dopuszczalna twardość wody: 45°fH

Specyfikacje telemetrii*
Pasma częstotliwości modemu:
•	pasma 2G (GSM/EDGE): 850, 900, 1800
i 1900 MHz
•	pasma 3G (UMTS): 800, 850, 900, 1900
i 2100 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowych:
•	pasma 2G: 33 dBm
•	pasma 3G: 25 dBm

Tabliczka znamionowa

Specyfikacje czujnika zbliżeniowego*
Częstotliwość: 5,8 +/−0,075 GHz
Moc maksymalna:
• Kraje ETSI: ok. 2 mW / ok. 3 dBm
• Kraje FCC: < 50 mV/m, < 94 dBuV/m

Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa zawiera następujące dane:
Typ urządzenia: Ekspres do kawy Nespresso
Professional z modułem mleka
Model: Nespresso Momento 120
Typ: 232/NP120
Napięcie: zgodnie z tabliczką znamionową
Moc: zgodnie z tabliczką znamionową
Numer seryjny: zgodnie z tabliczką znamionową
Data produkcji: zgodnie z tabliczką znamionową

Recykling kapsułek i urządzenia
po zakończeniu eksploatacji

To urządzenie spełnia wymogi dyrektywy 2012/19/WE.
Opakowania i urządzenie zawierają materiały
nadające się do recyklingu.
Urządzenie zostało wyprodukowane przy użyciu
cennych materiałów, które mogą zostać odzyskane
lub przetworzone.
Segregacja odpadów ułatwia przetwarzanie
cennych surowców. Urządzenie przeznaczone
do utylizacji należy oddać do punktu odbioru.
Informacji na temat utylizacji udzielają lokalne
Układ ciśnieniowy bojlera
władze.
Znamionowe ciśnienie robocze: 2,8 bar (0,28 MPa) Więcej informacji na temat strategii zrównoważo
Znamionowa temperatura pracy: 142°C
nego rozwoju Nespresso można znaleźć na stronie
Maks. ciśnienie bojlera: 5 bar (0,5 MPa)
www.nespresso.com/positive
Min. ciśnienie bojlera: –0,2 bar (–0,02 MPa)
Dane dotyczące publikacji
Ciśnienie bojlera podczas testów:
Wersja: Instrukcja obsługi Nespresso Momento 120
7,5 bar (0,75 MPa)
Oryginalna instrukcja obsługi

Kontakt z Nespresso
W sprawie wizyt serwisowych zapraszamy
do kontaktu z przedstawicielem Nespresso
w Polsce na stronie www.nespresso.com

* Funkcja dostępna w wybranych krajach. Dokładnych informacji udziela przedstawiciel Nespresso.
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Nestlé Nespresso SA
Avenue d’Ouchy 4–6
1006 Lozanna
Szwajcaria
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