
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

  



 

Wprowadzenie 

Ekspres do kawy jest przewidziany do przygotowania 1 lub 2 filiżanek kawy espresso i jest wyposażony                       

w wychylną końcówkę pary i gorącej wody. Elementy obsługi z przodu urządzenia są oznaczone łatwymi                  

do odczytu symbolami. Ekspres został zaprojektowany do użytku domowego i nie jest odpowiedni                                

do profesjonalnej eksploatacji w trybie ciągłym. 

Czysta zimna woda 
Codziennie używaj czystej zimnej wody. Jeżeli ekspres do kawy nie jest użytkowany przez jeden dzień, 

przepłucz go czystą zimną wodą przed ponownym użyciem. Aby przepłukać ekspres, napełnij zbiornik 

czystą zimną wodą, postaw miskę lub dwie filiżanki pod końcówką kawy i zaparz gorącą wodą do 

opróżnienia zbiornika. 

Oszczędzanie energii 
Urządzenia RI8437, RI8435, RI8433 wyposażone są w funkcję automatycznego wyłączania w celu 

oszczędzania energii. Funkcja automatycznego wyłączania aktywuje się po 30 minutach od ustawienia 

głównego przełącznika na „I”. Aby ponownie włączyć urządzenie, ustaw przełącznik główny z powrotem na 

„I”. 

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenia. Niemniej jednak, zapoznaj się starannie z instrukcją 

bezpieczeństwa i korzystaj z urządzenia wyłącznie w sposób przewidziany w tej instrukcji, aby uniknąć 

przypadkowych obrażeń lub uszkodzeń z powodu nieprawidłowej obsługi urządzenia. Zachowaj niniejszą 

informację o bezpieczeństwie do późniejszego wglądu. 

Ostrzeżenie 

– Przed podłączeniem urządzenia do sieci sprawdź, czy napięcie 

wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu sieciowemu. 

– Podłącz urządzenie do uziemionego gniazda sieciowego. 

– Kabel zasilający nie może zwisać nad krawędzią stołu lub blatu i nie 

może dotykać gorących powierzchni. 

– Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, nigdy 

nie zanurzaj urządzenia, wtyczki sieciowej ani kabla zasilającego                            

w wodzie. 

– Jeżeli kabel sieciowy jest uszkodzony, oddaj go do wymiany w  serwisie 

autoryzowanym przez Gaggia lub przez osobę posiadającą podobne 

kwalifikacje, aby uniknąć zagrożenia. 

– Nie polewaj złącza kabla zasilania żadnymi płynami. 

– Aby uniknąć niebezpieczeństwa oparzeń, trzymaj części ciała z dala                   

od strumieni gorącej wody wytwarzanych przez urządzenie. 



 

– Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów i pokręteł. 

– Wyłączaj urządzenie głównym wyłącznikiem umieszczonym z tyłu                         

i wyjmuj wtyczkę z gniazda sieciowego: 

 W razie nieprawidłowego działania. 

 Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. 

 Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. 

– Ciągnij za wtyczkę, nie za kabel. 

– Nie dotykaj wtyczki sieciowej mokrymi rękami. 

– Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli wtyczka zasilania, kabel zasilania                       

lub samo urządzenie są uszkodzone. 

– Nie dokonuj żadnych modyfikacji w urządzeniu lub kablu zasilania. 

– Aby uniknąć zagrożeń, naprawy zleć wyłącznie serwisowi 

autoryzowanemu przez Gaggia. 

– Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci poniżej 8 roku 

życia. 

– Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku 8 i więcej lat 

oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych 

lub umysłowych, lub osoby niedoświadczone lub nieposiadające 

doświadczenia i wiedzy, jeżeli robią to pod nadzorem i zostaną 

poinstruowane, jak korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i jeżeli 

zdają sobie sprawę z istniejących zagrożeń. 

– Czyszczenie i konserwacja mogą być przeprowadzane przez dzieci 

wyłącznie wtedy, gdy dziecko ukończyło 8 rok życia i znajduje się pod 

nadzorem. 

– Urządzenie, jego akcesoria i kabel przechowuj w miejscu niedostępnym 

dla dzieci w wieku poniżej 8 lat. 

– Dzieci powinny przebywać pod nadzorem, aby nie dopuścić do ich 

zabawy z urządzeniem. 

– Zachowuj ostrożność podczas wydawania gorącej wody. Wypływ 

główny może być poprzedzony małymi strumieniami gorącej wody. 

Poczekaj                 do końca cyklu wydawania przed odjęciem 

końcówki wydawania                  gorącej wody. 

– Pamiętaj, że wypływ główny może być poprzedzony małymi 



 

strumieniami gorącej wody, które mogą spowodować poparzenia. Nigdy 

nie dotykaj tradycyjnego spieniacza do mleka gołymi rękami, ponieważ 

może on być bardzo gorący. 

– Aby uniknąć możliwych obrażeń, ekspres do kawy użytkuj wyłącznie 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Ostrożność 

– W celu oględzin lub naprawy, urządzenie zawsze oddawaj do serwisu 

autoryzowanego przez Gaggia. Nie próbuj naprawiać urządzenia 

samodzielnie, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji 

– Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do stosowania w zwykłych 

warunkach domowych. Nie jest przeznaczone do stosowania w 

otoczeniu takim jak kuchnie personelu sklepów, biur, gospodarstw 

rolnych lub inne środowiska pracy. Nie jest też przeznaczone do 

użytkowania przez klientów hoteli, moteli, zakwaterowania „bed and 

breakfast” i innych środowisk mieszkalnych. 

– Urządzenie zawsze umieszczaj na płaskiej i stabilnej powierzchni. 

Utrzymuj w pozycji pionowej, również podczas transportu. 

– Nie umieszczaj urządzenia na płycie grzejnej lub w bezpośrednim 

sąsiedztwie gorącego pieca, grzejnika lub podobnego źródła ciepła. 

– Podczas czyszczenia urządzenia poczekaj aż ostygnie przed włożeniem 

lub wyjęciem dowolnej części. Powierzchnia grzejna może zachowywać 

resztki ciepła po użyciu. 

– Nigdy nie napełniaj zbiornika wody ciepłą, gorącą lub gazowaną wodą, 

ponieważ może to spowodować uszkodzenie zbiornika wody                                   

i urządzenia. 

– Do czyszczenia urządzenia nie używaj twardych gąbek, ścierających 

środków czystości lub płynów żrących takich jak benzyna lub aceton.                 

Do czyszczenia urządzenie odpowiednia jest miękka tkanina zwilżona 

wodą. 

– Urządzenie odkamieniaj raz na trzy miesiące. W przypadku braku tego 

zabiegu urządzenie może przestać poprawnie działać. W takim 

przypadku naprawa nie jest objęta gwarancją. 



 

– Nie trzymaj urządzenia w temperaturze poniżej 0 °C/32°F. Woda 

pozostawiona w układzie ogrzewania może zamarznąć i spowodować 

uszkodzenia. 

– Nie pozostawiaj wody w zbiorniku, jeżeli urządzenie nie będzie używane 

przez dłuższy czas. Woda może ulec zanieczyszczeniu. Podczas 

każdego użycia urządzenia korzystaj ze świeżej wody. 

– Nigdy nie używaj akcesoriów lub części innych producentów oraz 

akcesoriów lub części, których Gaggia nie zaleci w sposób wyraźny. 

Korzystanie z tego rodzaju akcesoriów lub części skutkuje 

unieważnieniem gwarancji. 

– Regularne czyszczenie i konserwacja przedłużają żywotność urządzenia              

i zapewniają optymalną jakość i smak kawy. 

– Urządzenie jest poddawane ciągłemu działaniu wilgoci, kawy i kamienia. 

Dlatego też bardzo istotne jest regularne czyszczenie i konserwacja 

urządzenia w sposób opisany w instrukcji obsługi i zilustrowany na 

stronie internetowej. W razie niewykonywania czynności czyszczenia                                    

i konserwacji urządzenie może przestać działać. W takim przypadku 

naprawa nie jest objęta gwarancją. 

– Nigdy nie pij roztworu wydawanego podczas procesu odkamieniania. 

– Urządzenie nie może stać w szafce w czasie, kiedy jest użytkowane. 

– Po spienieniu mleka szybko wyczyść tradycyjny spieniacz do mleka, 

wydając do pojemnika małą ilość gorącej wody. Następnie wyjmij 

zewnętrzną część tradycyjnego spieniacza do mleka i umyj letnią wodą. 

– Nigdy nie wlewaj do zbiornika na wodę płynów innych niż czysta zimna 

woda. 

– Nie myj ciśnieniowego uchwytu filtra w zmywarce. Spowoduje                                 

to uszkodzenie ciśnieniowego uchwytu filtra. 

Pole elektromagnetyczne  
Urządzenie spełnia warunki wszystkich właściwych norm i przepisów dotyczących narażenia na działania                  

pól elektromagnetycznych. 

Elementy ekspresu 
1 Lampka zasilania 



 

2 Lampka gotowości pary 

3 Lampka gotowości ekspresu 

4 Pokrętło wyboru 

5 Filtr mielonej kawy 

6 Ciśnieniowy uchwyt filtra 

7 Zespół parzenia 

8 Pokrywa tacki okapowej (wybrane modele) 

9 Tacka okapowa 

10 Interfejs użytkownika 

11 Podstawka uchwytu filiżanki 

12 Zbiornik na wodę 

13 Pokrywka zbiornika na wodę 

14 Łopatka do odmierzania zmielonej kawy 

15 Przystawka do filtra kawy w saszetkach (wybrane modele) 

16 Filtr do kawy w saszetkach (wybrane modele) 

17 Miejsce na akcesoria 

18 Miejsce na łopatkę do odmierzania kawy 

19 Pokrętło gorącej wody/pary 

20 Tradycyjny spieniacz do mleka (wybrane modele) 

21 Kabel zasilania 

22 Włącznik główny (RI8437, RI8435, RI8433) z przełącznikiem oszczędzania energii 

Pierwsza instalacja 
1 Usuń z urządzenia cały materiał opakowaniowy. 

2 Umieść urządzenie na stole lub blacie z dala od kranu, zlewu i źródeł ciepła. 

 Uwaga: Pozostaw co najmniej 15 cm prześwitu nad, pod i po bokach ekspresu (rys. 2). 

Przygotowanie do użycia 
1 Zdejmij pokrywkę zbiornika wody i zdejmij zbiornik wody z urządzenia (rys. 3). 

2 Przepłucz zbiornik. Napełnij zbiornik świeżą wodą do wskaźnika MAX (rys. 4). 

3 Załóż zbiornik na wodę z powrotem na urządzenie i wciśnij go w dół, aż będą widoczne znaki 

orientacyjne (rys. 5). 

4 Umieść pokrywkę zbiornika wody z powrotem na urządzeniu. 

Napełnianie obwodu 
Przy pierwszym użyciu ekspresu, po podaniu pary lub kiedy zbiornik na wodę jest pusty, wykonaj 

następujące czynności: 

1 Umieść pojemnik pod spieniaczem do mleka i przekręć pokrętło gorącej wody/pary przeciwnie do 

ruchu wskazówek zegara (rys. 6). 

2 Włóż wtyczkę zasilania do gniazda sieciowego. Włącz ekspres, przełączając przełącznik główny                   

na „I” (rys. 7). 

 Zaświeci się lampka zasilania. 

3 Przekręć pokrętło wyboru w położenie kawy (rys. 8). 

 Ze spieniacza mleka wydostanie się gorąca woda. 

4 Kiedy zbiornik na wodę będzie pusty, przekręć pokrętło wyboru z powrotem w położenie oczekiwania 



 

(rys. 9). 

5 Przekręć pokrętło gorącej wody/pary zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zdejmij pojemnik (rys. 10). 

Ręczny cykl płukania 
1 Przepłucz zbiornik na wodę. Napełnij zbiornik świeżą wodą do wskaźnika MAX (rys. 4). 

2 Załóż zbiornik na wodę z powrotem na urządzenie i wciśnij go w dół, aż będą widoczne znaki 

orientacyjne (rys. 5). 

3 Umieść pojemnik pod tradycyjnym spieniaczem do mleka i przekręć pokrętło gorącej wody/pary 

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (rys. 6). 

4 Przekręć pokrętło wyboru w położenie kawy (rys. 8). 

 Poczekaj na wydanie wody przez urządzenie do momentu opróżnienia zbiornika wody. 

5 Przekręć pokrętło wyboru z powrotem w położenie oczekiwania (rys. 9). 

6 Napełnij zbiornik świeżą wodą do wskaźnika MAX. 

7 Wsuń ciśnieniowy uchwyt filtra w zespół parzenia (rys. 11) ruchem od dołu. 

8 Przekręć uchwyt filtra maksymalnie w prawo i zwolnij przycisk uchwytu filtra. Rączka przeskoczy 

automatycznie w lewo (rys. 12). 

9 Pod uchwytem filtra umieść odpowiedni pojemnik (rys. 13). 

10 Przekręć pokrętło wyboru w położenie kawy (rys. 8). 

 Poczekaj na wydanie wody przez urządzenie do momentu opróżnienia zbiornika wody. 

11 Kiedy zbiornik na wodę będzie pusty, przekręć pokrętło wyboru z powrotem w położenie oczekiwania 

(rys. 9). 

12 Napełnij zbiornik świeżą wodą do wskaźnika MAX i poczekaj do zaświecenia się lampki„ urządzenie 

gotowe”. 

13 Wyjmij uchwyt filtra z jednostki parzenia, przekręcając go w lewo, a następnie przepłucz świeżą wodą                

(rys. 14). 

Ekspres jest gotowy do użycia. 

Obsługa ekspresu 
Uwaga: Filtr do kawy w saszetkach i przystawkę do filtra kawy czyść po każdym użyciu. 

Parzenie kawy mielonej 

Ostrzeżenie: Aby uniknąć ryzyka oparzenia, nie odłączaj ciśnieniowego uchwytu filtra podczas 

parzenia. 

1 Przed zaparzeniem pierwszej kawy wstępnie podgrzej ciśnieniowy uchwyt filtra. 

2 Wsuń ciśnieniowy uchwyt filtra w zespół parzenia ruchem od dołu (rys. 11). 

3 Przekręć uchwyt filtra w prawo aż do zatrzaśnięcia, a następnie zwolnij przycisk uchwytu filtra (rys. 12). 

Rączka przeskoczy z powrotem nieco w lewo. 

4 Przekręć pokrętło wyboru w położenie kawy, aż z otworów wydawania kawy wypłynie nieco wody (rys. 

8). 

5 Zaparz jedną filiżankę wody. Aby zatrzymać parzenie, przekręć pokrętło wyboru w położenie 

oczekiwania (rys. 9). 

6 Wyjmij uchwyt filtra z ekspresu, przekręcając go w lewo, a następnie wylej pozostałą wodę (rys. 15). 

 Uwaga: Usuń resztki usypanej kawy z krawędzi uchwytu filtra. 

7 Za pomocą łopatki do odmierzania wsyp kawę mieloną do ciśnieniowego uchwytu filtra. 



 

 Aby zaparzyć jedną filiżankę kawy, wsyp 1-1,5 łopatki mielonej kawy. 

 Aby zaparzyć dwie filiżanki kawy, wsyp 2 łopatki mielonej kawy (rys. 16). 

 Uwaga: Ciśnieniowy uchwyt filtra automatycznie ubija mieloną kawę. Nie ma potrzeby ręcznego ubijania 

kawy mielonej. 

8 Włóż filtr kawy mielonej w ciśnieniowy uchwyt filtra (rys. 17). 

 Uwaga: Przy pierwszym użyciu ekspresu, filtr kawy mielonej jest już włożony. 

9 Wsuń ciśnieniowy uchwyt filtra w zespół parzenia. 

10 Przekręć uchwyt filtra w prawo aż do zatrzaśnięcia, a następnie zwolnij przycisk uchwytu filtra (rys. 12). 

Rączka przeskoczy z powrotem nieco w lewo. 

11 Umieść jedną lub dwie filiżanki pod ciśnieniowym uchwytem filtra (rys. 18). 

 Uwaga: Upewnij się, czy filiżanki zostały właściwie umieszczone pod dyszami wylotu kawy. 

 12 Przekręć pokrętło wyboru w położenie kawy. 

 Ekspres zaczyna parzenie kawy. 

 13 Przekręć pokrętło wyboru w położenie oczekiwania, kiedy filiżanka lub filiżanki zawierają już wymaganą 

ilość kawy.  

14 Wyjmij ciśnieniowy uchwyt filtra i opróżnij go. Wyczyść filtr ciśnieniowy pod bieżącą wodą. 

Parzenie kawy w saszetkach 
Uwaga: W przypadku parzenia kawy w saszetkach stosuj wyłącznie filtr do kawy w saszetkach i przystawkę 

do filtra kawy w saszetkach 

1 Aby usunąć filtr kawy mielonej z ciśnieniowego uchwytu filtra, użyj łyżki (rys. 19). 

2 Włóż przystawkę do saszetek – częścią wypukłą w dół – do ciśnieniowego uchwytu filtra (rys. 20). 

3 Umieść filtr do kawy w saszetkach na przystawce do saszetek w uchwycie filtra (rys. 21). 

4 Wsuń ciśnieniowy uchwyt filtra w zespół parzenia (rys. 11) ruchem od dołu. 

5 Przekręć uchwyt filtra w prawo aż do zatrzaśnięcia, a następnie zwolnij przycisk uchwytu filtra (rys. 12). 

Rączka obróci się nieco w lewo. 

 Uwaga: Podczas pierwszego parzenia kawy wstępnie podgrzej ciśnieniowy uchwyt filtra. 

6 Zaparz jedną filiżankę wody. Aby zatrzymać parzenie, przekręć pokrętło wyboru w położenie 

oczekiwania (rys. 9). 

7 Przekręć uchwyt filtra z prawej w lewo, aby wyjąć go z ekspresu i wylej pozostałą wodę (rys. 15). 

8 Włóż kawę w saszetce do uchwytu filtra (rys. 22). 

 Uwaga: Upewnij się, że papier saszetki nie wystaje z uchwytu filtra. 

9 Wsuń uchwyt filtra w zespół parzenia od dołu. 

10 Przekręć uchwyt filtra w prawo aż do zatrzaśnięcia, a następnie zwolnij przycisk uchwytu filtra.                               

Rączka obróci się nieco w lewo. 

11 Umieść filiżankę pod uchwytem filtra. 

12 Przekręć pokrętło wyboru w położenie kawy (rys. 8). 

 Ekspres zaczyna parzenie kawy. 

 13 Przekręć pokrętło wyboru w położenie oczekiwania, kiedy filiżanka zawiera już wymaganą ilość kawy.  

14 Zdejmij uchwyt filtra i wyrzuć zużytą saszetkę kawy.  



 

Wydawanie gorącej wody 

Ostrzeżenie: Pamiętaj, że wypływ główny może być poprzedzony małymi strumieniami gorącej 

wody, które mogą spowodować poparzenia, dlatego końcówką pary poruszaj wyłącznie                          

za pomocą uchwytu ochronnego. 

1 Umieść pojemnik lub szklankę pod tradycyjnym spieniaczem do mleka. Przekręć pokrętło gorącej 

wody/pary przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (rys. 6). 

 2 Przekręć pokrętło wyboru w położenie kawy. (Rys. 8) 

 Urządzenie zaczyna wydawanie gorącej wody. 

3 Przekręć pokrętło wyboru w położenie oczekiwania, kiedy urządzenie wyda już wymaganą ilość wody 

(rys. 9). 

4 Przekręć pokrętło gorącej wody/pary zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Usuń pojemnik lub szklankę 

(rys. 10). 

Spienianie mleka 

Ostrzeżenie: Pamiętaj, że wypływ główny może być poprzedzony małymi strumieniami gorącej 

wody, które mogą spowodować poparzenia, dlatego końcówką pary poruszaj wyłącznie                             

za pomocą uchwytu ochronnego. 

1 Umieść filiżankę pod spieniaczem do mleka. 

2 Przekręć pokrętło wyboru w położenie pary 

 Lampka gotowości ekspresu zgaśnie. 

3 Poczekaj na zapalenie się lampki gotowości pary. Po zapaleniu się tej lampki urządzenie będzie gotowe 

do wydawania pary. 

4 Przekręć pokrętło wyboru w położenie pary, aby wypuścić pozostałą wodę do spieniacza do mleka                    

(rys. 23). 

5 Przekręć pokrętło wyboru z powrotem w położenie oczekiwania. Wyjmij i opróżnij filiżankę 

6 Napełnij 1/3 kubka zimnym mlekiem (rys. 24). 

7 Umieść kubek pod spieniaczem do mleka. 

8 Przekręć pokrętło gorącej wody/pary przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Delikatnie kręć kubkiem, 

aby utworzyć pianę, a następie przekręć pokrętło gorącej wody/pary zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara. 

9 Wyjmij kubek. 

10 Umieść filiżankę pod spieniaczem do mleka, poczekaj aż cała woda i mleko wypłyną ze spieniacza.              

Wyjmij filiżankę. 

Czyszczenie 
Regularne czyszczenie i odkamienianie przedłużają żywotność urządzenia i zapewniają optymalną jakość                    

i smak kawy. 

Ostrzeżenie: Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie. 

 

Ostrzeżenie: Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj twardych gąbek, ścierających środków 

czystości lub płynów żrących. 

 



 

Ostrzeżenie: Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia zawsze wyjmuj kabel zasilania                       

z gniazdka i poczekaj aż urządzenie ostygnie. 

 

Ostrzeżenie: Do czyszczenia urządzenia stosuj wyłącznie miękką, wilgotną tkaninę. 

Czyszczenie tacki okapowej 
1 Wyciągnij tackę okapową z urządzenia (rys. 25). 

2 Opróżnij i wypłucz tackę okapową pod bieżącą wodą. 

3 Wsuń tackę okapową z powrotem do urządzenia. 

Czyszczenie tradycyjnego spieniacza do mleka (wybrane modele) 
Uwaga: Po sporządzeniu napoju na bazie mleka wyczyść tradycyjny spieniacz do mleka. 

1 Odłącz rurkę tradycyjnego spieniacza do mleka (rys. 26). 

2 Przepłucz go czystą wodą (rys. 27). 

3 Odłącz plastikową rączkę tradycyjnego spieniacza do mleka od końcówki pary i wypłucz ją czystą wodą 

(rys. 28). 

4 Wyczyść końcówkę pary zwilżoną ściereczką. 

5 Wsuń plastikowy uchwyt z powrotem na końcówkę pary. 

6 Wsuń rurkę z powrotem na końcówkę pary. 

Czyszczenie ciśnieniowego uchwytu filtra 
1 Wyjmij filtr kawy mielonej lub filtr do kawy w saszetkach z uchwytu filtra i wypłucz dokładnie gorącą 

wodą. 

2 Jeżeli na ekspresie zamontowana jest przystawka do filtra kawy w saszetkach, usuń ją z uchwytu filtra                      

i wypłucz dokładnie gorącą wodą. 

3 Wypłucz wewnętrzną i zewnętrzną część ciśnieniowego uchwytu filtra gorącą wodą (rys. 14). 

Uwaga: Nie myj ciśnieniowego uchwytu filtra w zmywarce. Spowoduje to uszkodzenie 

ciśnieniowego uchwytu filtra. 

Odkamienianie 
Korzystaj wyłącznie z odkamieniacza Gaggia. W żadnych okolicznościach nie korzystaj z odkamieniacza                     

na bazie kwasu siarkowego, kwasu solnego, kwasu sulfaminowego lub kwasu octowego (ocet), ponieważ 

może to uszkodzić instalację obiegu wody w ekspresie i nie rozpuścić osadu we właściwy sposób. 

Stosowanie odkamieniacza innego niż Gaggia unieważnia gwarancję. Brak odkamieniania urządzenia 

również unieważnia gwarancję. 

Procedura usuwania kamienia 
1 Wsuń ciśnieniowy uchwyt filtra do zespołu parzenia. 

2 Zdejmij i opróżnij zbiornik na wodę. 

3 Wlej połowę roztworu odkamieniającego do zbiornika na wodę. Napełnij zbiornik świeżą wodą                            

do wskaźnika MAX. Umieść zbiornik wody z powrotem na urządzeniu. 

4 Włącz ekspres, przełączając przełącznik główny na „I”. Przekręć pokrętło wyboru w położenie 

oczekiwania. 



 

5 Umieść pojemnik pod tradycyjnym spieniaczem do mleka. 

6 Poczekaj na zapalenie się lampki gotowości kawy i zaparz dwie filiżanki (po około 150ml każda) wody. 

7 Wyłącz ekspres, przełączając przełącznik główny na „O”. 

8 Przy wyłączonym urządzeniu odczekaj na zadziałanie substancji odkamieniającej ok. 15-20 minut. 

9 Włącz ekspres, przełączając przełącznik główny na „I”. 

10 Napełnij dwie filiżanki (po około 150 ml każda) gorącą wodą z tradycyjnego spieniacza do mleka. 

11 Wyłącz ekspres, przełączając przełącznik główny na „O” i odczekaj 3 minuty. 

12 Powtarzaj etapy 9-11 do momentu opróżnienia zbiornika wody. 

13 Wypłucz zbiornik na wodę i napełnij go świeżą wodą do wskaźnika MAX. 

14 Umieść pojemnik pod uchwytem filtra. 

15 Włącz urządzenie, ustawiając przełącznik główny na „I”, a następnie przekręć pokrętło wyboru                                 

w położenie oczekiwania. 

16 Poczekaj na wydanie wody przez urządzenie do momentu opróżnienia zbiornika wody. Przekręć 

pokrętło wyboru w położenie oczekiwania. 

17 Napełnij zbiornik świeżą wodą do wskaźnika MAX. 

18 Umieść duży pojemnik pod tradycyjnym spieniaczem do mleka. Przekręć pokrętło gorącej wody/pary 

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 

19 Przekręć pokrętło wyboru na położenie kawy i poczekaj na wydanie wody przez urządzenie do 

momentu opróżnienia zbiornika wody. 

20 Przekręć pokrętło wyboru w położenie oczekiwania. 

21 Przekręć pokrętło gorącej wody/pary zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

22 Wypłucz urządzenie, powtarzając kroki 13-20 jeszcze raz. 

23 Wyjmij uchwyt filtra z zespołu parzenia, przekręcając go w lewo, a następnie przepłucz czystą wodą. 

24 Napełnij zbiornik świeżą wodą do wskaźnika MAX. 

Urządzenie jest gotowe do pracy. 

  



 

Rozwiązywanie problemów 
W niniejszym punkcie streszczono najczęstsze problemy, jakie mogą wystąpić podczas obsługi urządzenia. 

Aby uzyskać wsparcie techniczne, skontaktuj się z miejscowym dystrybutorem lub autoryzowanym serwisem. 

Informacje kontaktowe podane są w książeczce serwisowej dostarczanej oddzielnie lub na stronie 

www.gaggia.com/n-m-co/espresso/world-wide lub www.gaggia.it/n-m-co/espresso/contact. 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Urządzenie nie włącza się. Urządzenie nie jest podłączone 

do sieci elektrycznej. 

Podłącz urządzenie do gniada sieciowego. 

 Przełącznik główny znajduje się 

w położeniu „wył.” 

Przełącz przełącznik główny w położenie 

„wł.” 

Pompa jest bardzo 

hałaśliwa. 

W zbiorniku nie ma wody. Napełnij zbiornik wodą. 

 Zbiornik na wodę nie jest 

odpowiednio posadowiony. 

Załóż zbiornik na wodę z powrotem na 

urządzenie i wciśnij go w dół, aż będą 

widoczne znaki orientacyjne. 

Kawa jest za zimna. Uchwyt filtra nie został wsunięty 

do podgrzania wstępnego. 

Podgrzej wstępnie uchwyt filtra. 

 Po przekręceniu pokrętła wyboru 

w położenie kawy lampka 

gotowości urządzenia była 

wyłączona. 

Poczekaj na zapalenie się lampki gotowości 

urządzenia. 

 Filiżanki są zimne. Podgrzej filiżanki gorącą wodą. 

Mleko nie spienia się. Użyto typu mleka, który nie 

nadaje się do spieniania (mleko w 

proszku lub mleko 

niskotłuszczowe). 

Do spieniania używaj wyłącznie zimnego 

mleka pełnego. 

Nie da się przygotować 

cappuccino. 

Tradycyjny spieniacz do mleka 

jest zanieczyszczony. 

Wyczyść tradycyjny spieniacz do mleka. 

 Brak pary w kociołku. Napełnij obwód. 

Z ekspresu nie wypływa 

kawa lub wypływają tylko 

krople kawy. 

Pokrętło gorącej wody/pary 

znajduje się w położeniu 

„otwartym” (przekręcone 

przeciwnie do ruchu wskazówek 

zegara). 

Przekręć pokrętło gorącej wody/pary                         

w położenie „zamknięte” (zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara). 

 Wewnątrz ekspresu nagromadził 

się kamień. 

Należy odkamienić urządzenie. 

 Filtr kawy mielonej lub filtr kawy 

w saszetkach w uchwycie filtra 

jest zapchany. 

Wyczyść filtr kawy mielonej lub filtr kawy                       

w saszetkach. 

 Użyto niewłaściwej kawy w 

saszetkach. 

Stosuj kawę w saszetkach odpowiednią                               

do tego ekspresu. 

 Kawa została zmielona zbyt Użyj kawy grubiej zmielonej. 

http://www.gaggia.com/n-m-co/espresso/world-wide
http://www.gaggia.it/n-m-co/espresso/contact


 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

drobno. 

 Kawa mielona była ubijana w 

filtrze kawy mielonej 

Pamiętaj, aby nie ubijać kawy mielonej w 

filtrze kawy mielonej. 

 W filtrze kawy mielonej jest za 

dużo kawy mielonej. 

Zmniejsz ilość kawy mielonej w filtrze kawy 

mielonej. 

Kawa spływa po brzegach 

uchwytu filtra. 

Uchwyt filtra nie został 

prawidłowo przymocowany do 

jednostki parzenia. 

Przymocuj prawidłowo uchwyt filtra. 

 Zanieczyszczona górna krawędź 

uchwytu filtra. 

Wyczyść górną krawędź uchwytu filtra. 

 Saszetka z kawą nie została 

prawidłowo włożona. 

Włóż saszetkę prawidłowo. Dopilnuj, aby jej 

brzegi nie wystawały poza krawędź uchwytu 

filtra. 

 W filtrze kawy mielonej jest za 

dużo kawy mielonej. 

Zmniejsz ilość kawy mielonej nakładanej 

łopatką pomiarową do filtra kawy mielonej. 

Urządzenie wyłącza się 

podczas parzenia kawy lub 

wydawania gorącej wody 

(RI8437, RI8435, RI8433). 

Włączony jest tryb oszczędzania 

energii. 

Włącz ekspres z powrotem, przełączając 

przełącznik główny na „I”. 

Gwarancja i wsparcie techniczne 
Aby uzyskać wsparcie techniczne, skontaktuj się z miejscowym dystrybutorem lub autoryzowanym serwisem. 

Informacje kontaktowe podane są w książeczce serwisowej dostarczanej osobno lub na stronie 

www.gaggia.com/n-m-co/espresso/world-wide lub www.gaggia.it/n-m-co/espresso/contact. 

Recykling 
 Ten symbol (rys. 29) oznacza, że produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika (2012/19/UE). 

 Przestrzegaj krajowych przepisów dotyczących oddzielnej zbiórki wyrobów elektrycznych                                           

i elektronicznych. Prawidłowa utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom                               

dla środowiska i zdrowia ludzi. 

  

http://www.gaggia.com/n-m-co/espresso/world-wide
http://www.gaggia.it/n-m-co/espresso/contact
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