




Перед першим використанням
- Вставте резервуар для молока в машину і підключіть.
- Заповніть макс 1,2 л води в резервуар для води

- Натисніть кнопку  , щоб увімкнути живлення. Всі кнопки на панелі керування будуть блимати 

одночасно. Натисніть будь-яку кнопку, щоб перекачати воду в систему, поки червоне освітлення не 
вимкнеться. Починається режим попереднього нагрівання. 
- Коли температура досягає значення за замовчуванням, освітлення припиняє блимати, а пристрій 
подає звуковий сигнал 2 звуки, нагрівальний елемент припиняє нагріватися. Машина переходить у 
режим очікування та готова до кавоваріння. 

 
1. Приготування однієї чашки Еспресо 
- Встановіть у фільтр-втулку фільтр-вкладиш S.S. 
- Заповніть фільтр S.S. меленою кавою Еспресо до максимальної позначки, вдавлюйте кавовий порошок 
у фільтр, використовуючи плоский кінець мірної ложки. 
- Вставте ситовий тримач у машину так, щоб ручка була спрямована вліво, поверніть ручку вправо, 
доки вона добре не зафіксується за допомогою насадки для розпилення. Натисніть кнопку однієї чашки 

. 

- Кнопка  засвітиться зеленим, і соленоїдний насос почне подачу води. 
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