
UWAGA ZIMA! 
 
Opró�nianie ekspresów z wody na czas transportu: 
 

1. CS 100 – „stara wersja” – nr fabryczny rozpoczynaj�cy si� od „0”: 
•••• Ekspres w stanie oczekiwania (Standby) – przycisk wł�cznika na płycie czołowej 

pod�wietlony na stałe na czerwono (ew. poczeka� a� przestanie miga�). 
•••• Opró�ni� zbiornik z wody 
•••• Wcisn�� i przytrzyma� przez minimum 5 sek. oba przyciski gor�cej wody – 

programowany i plus oraz przycisk Espresso (�rodkowy na głowicy) 
 
W efekcie tego działania: przyciski na głowicy migaj� na czerwono, przez kilkana�cie sekund pracuje 
pompa, usuwaj�c mechanicznie pozostało�ci wody z systemu, po czym resztki wody odparowywane s� 
poprzez element grzejny. Gdy przyciski przestan� miga� – proces jest zako�czony.  

 

2. CS 220 - „stara wersja” – nr fabryczny rozpoczynaj�cy si� od „0”: 
•••• Ekspres w stanie oczekiwania (Standby) – przycisk wł�cznika na płycie czołowej 

pod�wietlony na stałe na czerwono (ew. poczeka� a� przestanie miga�). 
•••• Opró�ni� zbiorniki z wody 
•••• Wcisn�� i przytrzyma� przez minimum 5 sek. oba przyciski gor�cej wody – 

programowany i plus oraz przycisk Espresso (�rodkowy) – na lewej głowicy 
 
Efekt opró�niania: jak wy�ej. 

 

3. CS 100 – „nowa wersja” - nr fabryczny rozpoczynaj�cy si� od „1”: 
• Ekspres w stanie pracy (gotowo�ci do przygotowania kawy) – przyciski fili�anek na głowicy 

pod�wietlone na biało. 
• Opró�ni� zbiornik z wody 
• Wcisn�� w podanej kolejno�ci i przytrzyma� razem przez minimum 5 sek.:  

- Przycisk M 
- Przycisk  Ristretto (najmniejsza fili�anka – z lewej strony) 
- Przycisk  PLUS od gor�cej wody 
 

Efekt opró�niania: jak wy�ej. Uwaga:, je�eli inny efekt, np. uruchomienie płukania – powtórzy� 
prób�, skracaj�c przerwy pomi�dzy kolejnymi przyciskami. 

  

4. CS 220 - „nowa wersja” - nr fabryczny rozpoczynaj�cy si� od „1”: 
•••• Ekspres w stanie pracy (gotowo�ci do przygotowania kawy) – przyciski fili�anek na 

głowicach pod�wietlone na biało. 
•••• Opró�ni� zbiorniki z wody 
•••• Wcisn�� i przytrzyma� przez minimum 5 sek. oba przyciski gor�cej wody – 

programowany i plus oraz przycisk Espresso (�rodkowy) – na prawej głowicy 
 

5. ZENIUS 
• Wył�czy� ekspres 
• Opró�ni� zbiornik z wody i zamkn�� głowic� (opuszczaj�c d�wigni� do dołu) 
• Wcisn�� i przytrzyma� przyciski Espresso (�rodkowy) i gor�cej wody 

Przy wci�ni�tych przyciskach wł�czy� ekspres i zwolni� przyciski 
 
W efekcie opró�niania: Przyciski Espresso i gor�cej wody migaj� na czerwono przez cały czas 
trybu opró�niania. Przez ok. pół minuty pracuje pompa, usuwaj�c mechanicznie pozostało�ci wody 
z systemu, po czym przez kilka minut resztki wody odparowywane s� poprzez element grzejny. 
Gdy przyciski przestan� miga� – ekspres wył�czy si�. Proces opró�niania jest zako�czony. 


