
Po każdym przygotowaniu kawy mlecznej, o ile wiesz, że 
za chwilę nie będziesz robił następnej.

Czyszczenie ekspresu
KRUPS Evidence Eco Design

Płukanie systemu kawy

Czas trwania
3 minuty

To tylko kilka minut, dzięki którym utrzymasz idealny smak kawy!

Czas trwania
30 - 45 sekund

Czyszczenie tabletką KRUPS

Jak wykonujemy?

5 minut

Czyszczenie układu mlecznego

Czas trwania

Umieść pojemnik pod dyszą do kawy

Włącz urządzenie, a następnie naciśnij  CLEAN

Wybierz funkcję płukania

Naciśnij START/ STOP, aby rozpocząć płukanie.

Jak wykonujemy?

Codzienne czyszczenie obejmuje kilka ważnych czynności:

Kiedy zapali się ikona sygnalizująca konieczność czyszczenia, 
przygotuj 1 saszetkę do usuwania kamienia marki KRUPS i 
naczynie o pojemności 600 ml.

Otwórz zbiornik na ziarna i odsuń przegródkę na tabletkę. 

Włóż tabletkę, zasuń przegródkę i naciśnij przycisk START/ STOP.

Nalej wodę, opróżnij tackę i pojemnik na fusy, podstaw naczynie 
i ponownie naciśnij przycisk START/ STOP.

Po przepłukaniu wylej wodę z naczynia, podstaw i powtórz 
płukanie ponownie, naciskając przycisk START/ STOP.

Jak wykonujemy?

Byś za każdym razem mógł cieszyć się z identycznej, pysznej 
pianki, po zrobieniu kawy z mlekiem polecamy automatyczne 
płukanie układu mlecznego a także przepłukanie rurki i złącza.

Szybkie czyszczenie rurki mlecznej i złącza 

Po każdej mlecznej kawie oczyść ręcznie rurkę i jej złącza pod 
gorącą wodą. 

Automatyczne płukanie układu mlecznego

Po przygotowaniu mlecznej kawy ekspres sam zasygnalizuje 
płukanie, pojawi się migająca dioda LED START/ STOP, co 
możliwi to sprawne czyszczenie całego układu mlecznego.

Odłącz rurkę i naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć 
płukanie mleka. 



Czyszczenie ekspresu
KRUPS Evidence Eco Design

Kiedy wykonujemy?

Czas trwania

20 minut

Ekspres sam powiadomi Cię o konieczności przeprowadzenia 
odkamieniania, kiedy będzie go potrzebował. Funkcja ta jest 
niedostępna do samodzielnego wywołania.

Jeśli natomiast wiesz, że w Twojej okolicy woda jest twarda 
i ustawisz taką opcję, to z pewnością ekspres szybciej 
powiadomi Cię o konieczności odkamieniania.

Jak wykonujemy?

Kiedy zapali się ikona odkamieniania i czerwona dioda, ekspres 
daje znać, że należy uruchomić program usuwania kamienia. 

Przygotuj 1 saszetkę do usuwania kamienia marki KRUPS i 
naczynie o pojemności 600 ml.

Napełnij zbiornik na wodę do wskazanego poziomu, wsyp 
zawartość saszetki i zamieszaj.

Zamontuj zbiornik w ekspresie, podstaw naczynie i naciśnij 
przycisk START/ STOP.

Po przepłukaniu wylej wodę z naczynia, opłucz i napełnij 
zbiornik na wodę, potem powtórz płukanie, naciskając przycisk 
START/ STOP jeszcze dwukrotnie.

lepszy smak kawy

lepsze efekty spieniania

ochrona hydraulicznego systemu zaparzającego

OdkamienianieFiltrowanie wody
poprawia smak wody

ogranicza obecność kamienia

Kiedy wykonujemy?

Czas trwania

5 minut

Filtr należy wymienić wtedy, gdy powiadomi nas o tym 
urządzenie, czyli mniej więcej co 2, 3 miesiące.

Jak wykonujemy?

Jedynie fitry KRUPS F088 gwarantują prawidłową pracę urządzenia.

Przymocuj filtr w zbiorniku na wodę

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „CLEAN” na podświetlanym 
ekranie ekspresu przez 3 sekundy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, 
to będzie potwierdzenie akcji „Instalowania filtra”.

Przycisk START/ STOP będzie migał, a ikonka płukania kawy 
będzie podświetlona.

Naciśnij przycisk START   by rozpocząć instalowanie filtra.

Podczas instalacji – podświetlenie pod przepisami będzie 
migać.

Instalację możesz uznać za zakończona, gdy podświetlenie 
będzie stałe.

Okresowe czynności, o których przypomni Ci Twój ekspres:


