
Czyszczenie ekspresu
KRUPS Intuition

Czyszczenie tacki ociekowej 
i pojemnika na fusy

Kiedy wykonujemy?

Czas trwania
3 minuty

Tacki ociekowe możesz opróżniać regularnie, 
zanim urządzenie wyświetli komunikat lub

gdy pływaki znajdują się w pozycji podniesionej lub

gdy ekspres Cię o tym powiadomi;

pojemnik na fusy opróżniaj, gdy ekspres Cię o tym powiadomi.

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

Kiedy wykonujemy?

Czas trwania
30 - 45 sekund

Program płukania
układów mleka i kawy

Zawsze po przygotowaniu kawy mlecznej lub w zależności 
od ustawień. 

Ekspres może wykonać automatyczne płukanie podczas 
włączania się lub wyłączania. 

Jak wykonujemy?

Aby wykonać płukanie na żądanie, przejdź do menu Ustawienia, 
wybierz Konserwacja, a następnie Płukanie przewodu do 
mleka lub Płukanie przewodu kawy.

5 minut

Kiedy wykonujemy?

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

Płukanie przewodu mleka 
i dokładne ręczne czyszczenie
układu spieniającego mleko

Czas trwania

Jak wykonujemy?

Zanurz wężyk do spieniania w płynie do mycia naczyń, 
a następnie uruchom Płukanie przewodu mleka.

Następnie zdemontuj blok One Touch Cappuccino
i dokładnie wyczyść poszczególne elementy w ciepłej 
wodzie z dodatkiem detergentu.

Bardzo ważną czynnością jest udrożnienie i przetkanie 
kanalików układu spieniającego. Użyj do tego igły 
dołączonej do urządzenia.

Całkowicie rozdziel zbiornik i pokrywę a następnie je opróżnij;

tacki i pojemnika na fusy nie myj w zmywarce.

Jak wykonujemy?

Codzienne czyszczenie obejmuje kilka ważnych czynności:



Czyszczenie ekspresu
KRUPS Intuition

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.

Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na 
wyświetlaczu.

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?

Wejdź w Ustawienia, następnie w Menu wybierz opcję 
Konserwacja, potem Odkamienianie.

Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na 
wyświetlaczu.

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.

Kiedy ekspres poprosi Cię o wymianę filtra, wejdź w 
Ustawienia, następnie w Menu wybierz opcję Konserwacja, 
potem Wymień filtr. 

By prawidłowo zakończyć czynność, postępuj zgodnie 
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Pamiętaj, ponowne zainstalowanie filtra w ekspresie jest 
bardzo ważne. Dzięki temu ekspres powiadomi Cię o potrzebie 
jego wymiany w przyszłości.

Okresowe czynności, o których przypomni Ci Twój ekspres:


