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BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I KONFIGURACJA URZĄDZENIA ___

Przed przystąpieniem do użyt-
kowania niniejszego urządze-
nia należy uważnie przeczytać 
instrukcję obsługi. Należy prze-
strzegać wszystkich wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa, 
aby uniknąć szkód wynikają-
cych z niewłaściwego użytko-
wania!
Niniejszą instrukcję obsługi 
należy zachować do później-
szego użytku. Jeżeli urządzenie 
zostanie przekazane osobie 
trzeciej, należy je przekazać 
wraz z niniejszą instrukcją ob-
sługi.

 █ Niniejsze urządzenie jest prze-
znaczone wyłącznie do użytku 
w gospodarstwie domowym. 
Nie jest ono przeznaczone do 
użytkowania w sposób profe-
sjonalny w:

 - kuchni na zapleczu sklepu, 
biura lub w innych pomieszcze-
niach socjalnych;
 - budynkach farmy rolniczej;
 - przez klientów hotelu, mo-
telu oraz w innych placówkach 
oferujących zakwaterowanie;
 - placówkach oferujących za-
kwaterowanie ze śniadaniem.

 █ Niniejszego urządzenia nie 

wolno użytkować w łazience.
 █ Należy sprawdzić, czy na-
pięcie sieciowe na tabliczce 
znamionowej odpowiada Pań-
stwa lokalnemu zasilaniu sie-
ciowemu. Urządzenie można 
odłączyć od napięcia jedynie 
poprzez wyciągnięcie wtyczki 
z gniazda ściennego.

 █ W celu dodatkowej ochrony, 
niniejsze urządzenie powinno 
zostać podłączone do domo-
wego zabezpieczenia ziem-
nozwarciowego o wartości 
oporu elektrycznego nieprze-
kraczającej 30 mA. Poradę w 
tym zakresie można uzyskać u 
elektryka.

 █ Nie należy zanurzać urządze-
nia, przewodu zasilającego 
ani wtyczki w wodzie lub w 
innych płynach, ani myć ich 
pod bieżącą wodą lub w zmy-
warce. Jedynie kosz na filtr 
oraz szklany dzbanek mogą 
być w bezpieczny sposób myte 
na górnej półce zmywarki do 
naczyń lub wodą i płynem do 
mycia naczyń.

 █ Należy wyciągnąć wtyczkę 
z kontaktu Po skorzystaniu z 
urządzenia, przed wyczysz-
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czeniem urządzenia lub 
pozostawieniem go w po-
mieszczeniu, a także w przy-
padku awarii lub błędu w 
funkcjonowaniu. Wtyczki nie 
należy wyciągać z kontaktu 
pociągając za przewód zasi-
lający.

 █ Nie należy ściskać ani zginać 
przewodu zasilającego, ani 
pozwalać, aby ocierał się o 
ostre krawędzie, ponieważ 
może to spowodować jego 
uszkodzenie.

 █ Należy trzymać przewód zasi-
lający z dala od powierzchni 
gorących i płomieni.

 █ Przewodu zasilającego urzą-
dzenie nie należy podłączać 
do przedłużacza.

 █ Nigdy nie należy używać 
urządzenia w przypadku, gdy 
przewód zasilający lub urzą-
dzenie są uszkodzone.

 █ Nasz Sprzęt AGD marki 
GRUNDIG spełnia właściwe 
standardy bezpieczeństwa. 
W związku z powyższym, w 
przypadku, gdy urządzenie 
lub przewód zasilający są 
uszkodzone, naprawa musi 
być wykonana przez autory-

zowany punkt naprawczy, co 
pozwala uniknąć jakichkol-
wiek ryzyk dla użytkownika, 
jakie mogą wyniknąć z na-
prawy przeprowadzonej nie-
prawidłowo lub przez osobę 
nieposiadającą odpowiednich 
kwalifikacji osobę.

 █ W żadnym wypadku nie 
wolno rozbierać urządzenia 
na części. Żadne roszczenia 
zgłaszane na podstawie gwa-
rancji nie są uwzględniane z 
tytułu szkód wynikających z 
niewłaściwego obchodzenia 
się z urządzeniem.

 █ Urządzenie i przewód zasila-
jący należy trzymać z dala od 
dzieci poniżej 8 roku życia.

 █ Niniejsze urządzenie może 
być używane przez dzieci, 
które ukończyły 8 rok życia 
oraz przez osoby o ograniczo-
nych zdolnościach ruchowych, 
zdolnościach postrzegania 
lub zdolnościach umysłowych, 
a także osoby nieposiadające 
właściwego doświadczenia 
lub wiedzy, pod warunkiem, 
że będą one użytkować urzą-
dzenie pod nadzorem oraz 
otrzymają i zrozumieją instruk-

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I KONFIGURACJA URZĄDZENIA ___



3POLSKI

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I KONFIGURACJA URZĄDZENIA ___

cje w zakresie bezpiecznego 
korzystania z urządzenia oraz 
ewentualnych ryzyk. Dzieci 
nie mogą bawić się niniejszym 
urządzeniem. Czyszczenia 
ani czynności konserwacyj-
nych użytkownika nie mogą 
być przeprowadzane przez 
dzieci, chyba że skończyły 
one więcej niż 8 lat i wykonują 
te czynności pod nadzorem.

 █ Dzieci nie mogą bawić się ni-
niejszym urządzeniem.

 █ Przed użyciem niniejszego 
urządzenia po raz pierwszy 
oraz po jego użyciu należy 
wyczyścić starannie wszystkie 
jego części wchodzące w kon-
takt z wodą lub kawą. Szcze-
gółowe informacje na ten 
temat znajdują się w rozdziale 
„Czyszczenie i pielęgnacja”.

 █ Przed podłączeniem urzą-
dzenia do zasilania siecio-
wego oraz zamocowaniem 
wszystkich akcesoriów należy 
osuszyć urządzenie oraz 
wszystkie części.

 █ Nigdy nie należy kłaść urzą-
dzenia ani żadnej jego części, 
ani użytkować urządzenia na 
powierzchniach gorących ta-

kich jak palnik gazowy, płyta 
grzejna lub nagrzana kuchenka 
lub piec, lub w ich pobliżu.

 █ Urządzenia nie należy sto-
sować w jakimkolwiek innym 
celu niż cel, do jakiego zostało 
ono przeznaczone. Ekspres do 
kawy jest przeznaczony do 
parzenia kawy. Urządzenia 
nie należy używać do ogrze-
wania innych płynów lub do 
ogrzewania składników spo-
żywczych wyjętych z puszki, 
słoika lub butelki.

 █ Na skutek niewłaściwego użyt-
kowania urządzenia mogą po-
wstać obrażenia.

 █ Nigdy nie należy używać 
urządzenia w miejscach lub na 
materiałach palnych lub łatwo-
palnych lub w pobliżu takich 
miejsc, materiałów.

 █ Urządzenie należy użytkować 
jedynie z częściami dostarczo-
nymi w zestawie.

 █ Urządzenie zawsze należy 
użytkować na stabilnych, pła-
skich, czystych, suchych i nie 
śliskich powierzchniach.

 █ Podczas korzystania z urzą-
dzenia należy upewnić się, że 
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nie istnieje ryzyko przypadko-
wego wyciągnięcia przewodu 
zasilającego lub nadepnięcia 
na niego.

 █ Urządzenie należy umieścić 
w taki sposób, aby przez cały 
czas był dostęp do wtyczki.

 █ Należy unikać kontaktu z go-
rącymi powierzchniami urzą-
dzenia, a szklany dzbanek 
należy trzymać wyłącznie za 
uchwyt ze względu na ryzyko 
oparzenia. Szklany dzbanek 
nagrzewa się, gdy urządzenie 
pracuje.

 █ Nie należy poruszać urządze-
niem w sytuacji, gdy w szkla-
nym dzbanku znajduje się 
gorący płyn lub gdy urządze-
nie jest wciąż gorące.

 █ Podczas procesu parzenia 
kawy nie należy otwierać po-
krywy ani kosza na filtr.

 █ Nigdy nie należy nalewać 
wody do urządzenia powyżej 
wskaźnika poziomu maksymal-
nego. W przypadku nalania 
wody powyżej poziomu mak-
symalnego, woda wypływa 
z urządzenia przez przelew 
bezpieczeństwa.

 █ Nigdy nie należy włączać 
urządzenia w czasie, gdy nie 
parzy się w nim ani nie grzeje 
zaparzona kawa.

 █ Do urządzenia należy wlewać 
wyłącznie zimną wodę pitną.

 █ Niniejszego urządzenia nie 
wolno użytkować w połącze-
niu z zewnętrznym licznikiem 
czasu ani odrębnym zdalnym 
systemem sterowania.

 █ Szklanego dzbanka należy 
używać wyłącznie razem z 
ekspresem do kawy.

 █ Nigdy nie należy włączać eks-
presu, gdy nie ma wewnątrz 
niego wody.

 █ Nie należy używać dzbanka, 
gdy jest pęknięty lub ma oblu-
zowaną rączkę.

 █ Urządzenia nie należy uży-
wać mając wilgotne lub mokre 
dłonie.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I KONFIGURACJA URZĄDZENIA ___
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Szanowny Kliencie,

Gratulujemy Państwu zakupu nowego pro-
gramowalnego ekspresu do kawy KM 7680 
marki GRUNDIG.

Proszę starannie przeczytać poniższe uwagi 
dla użytkownika, aby mogli się Państwo w 
pełni cieszyć zakupionym przez siebie wysokiej 
jakości wyrobem GRUNDIG przez wiele kole-
jnych lat.

Odpowiedzialność społeczna
Dobre warunki socjalne stanowią 
dla GRUNDIG priorytet. Takie 
warunki jak i sprawiedliwe wyna-
grodzenie zostały zagwarantow-
ane  za równo  naszym 
pracownikom jak i dostawcom 

zewnętrznym w układach zbiorowych pracy. 
Przykładamy także dużą wagę do efektywnego 
wykorzystania surowców oraz ciągłego redu-
kowania ilości odpadów. Ilość odpadów zmnie-
jszamy o kilkanaście ton plastiku rocznie. 
Ponadto zapewniamy dostępność wszystkich 
akcesoriów do naszych urządzeń przez co najm-
niej 5 lat.

Dla przyszłości, w której będzie warto żyć.

Z ważnych powodów. Grunding.

Układy sterujące i części 

Por. rys. na str. 5.
A   Zbiornik z zabezpieczeniem przed przypad-

kowym wylewaniem się wody 

B  Zbiornik na wodę / pokrywa kosza na filtr 

C   Wskaźnik poziomu wody / Zbiornik na 
wodę 

D  Przycisk do wytwarzania aromatu 

E  Przycisk programowania 

F  Przycisk włączania trybu automatycznego 

G  Wyświetlacz 

H  Przycisk ustawień godziny 

I  Przycisk ustawień minut 

J  Przycisk Włącz/Wyłącz [On/Off]

K   Szklany dzbanek 

L  Płyta grzejna 

M   Jednostka zwijania przewodu [pod pods-
tawą na dzbanek]

Akcesoria
N    Filtr z zabezpieczeniem przed kapaniem 

O    Łopatka do kawy z miarką

NA PIERWSZY RZUT OKA __________________
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Przygotowanie 
Uwaga!

 █ Użycie urządzenia po raz pierwszy: Należy 
przeprowadzić cykl parzenia bez dodawania 
kawy co najmniej 4 razy.

 █ Należy wykonać czynności od 6 do 11 opi-
sane w Punkcie „Zaparzanie kawy”.

1  Należy całkowicie wyjąć urządzenie z 
opakowania i usunąć wszystkie naklejki, a 
następnie usunąć opakowanie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.

2  Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy 
należy starannie oczyścić wszystkie części 
wchodzące w kontakt z wodą [por. pkt 
“Czyszczenie i pielęgnacja”].

3  Należy upewnić się, że urządzenie jest w 
pozycji pionowej i że stoi na stabilnej, czystej, 
suchej I nie śliskiej powierzchni.

Parzenie kawy 
1  Należy otworzyć pokrywę zbiornika na wodę 

/ kosza na filtr B  i wlać wodę do poziomu 
oznaczonego jako maksymalny.

Uwagi dodatkowe:
 █ Objętość zaparzonej kawy będzie o 10% 

mniejsza niż wlanej wody, ponieważ woda zo-
stanie wchłonięta przez zmieloną kawę i filtr. 
Skala na szklanym dzbanku jest wyznaczona 
objętością filiżanek, np. 4 = 4 filiżanki. Kawa 
ma dobry smak, gdy zaparza się kawę w ilo-
ści odpowiadającej co najmniej 4 filiżankom. 

 █ Do ekspresu należy wlewać jedynie czystą, 
zimną wodę pitną.

 █ Z tylu zbiornika na wodę znajduje się spust 
odwadniający do usuwania nadmiaru wody 
przekraczającej objętość ekspresu do kawy. 
W przypadku wlania zbyt dużej ilości wody, 
nadmiar wylewa się przez spust z tyłu urzą-
dzenia.

2  Należy wsadzić kosz na filtr N .

3  Należy wziąć odpowiedni filtr papierowy [1 x 4] 
i umieścić go w koszu na filtr N .

Uwaga:
 █ Za każdym razem należy zużywać jeden filtr. 

Należy się upewnić, że filtr papierowy nie jest 
pogięty ani złożony.

4  Należy nasypać do filtra pożądaną ilość 
mielonej kawy. W tym celu można użyć łopatki 
z miarką.

5  Należy umieścić kosz na filtr N  z powrotem 
w obudowie.

6  Należy umieścić szklany dzbanek K  na płytce 
grzejnej L .

Uwaga!
 █ W przypadku, gdy kosz na filtr N  zamknięty 

lub szklany dzbanek K  nie zostanie umiesz-
czony dokładnie na swoim miejscu, funkcja 
parzenia kawy poprzez jej skapywanie [funk-
cja Drip-Stop] nie będzie działać prawidłowo. 
Może to spowodować przelanie się wrzątku 
lub parzonej kawy.

7  Należy wsadzić wtyczkę w gniazdo sieciowe.
8  Należy włączyć urządzenie wciskając 

przycisk On/Off J .
– Światełko na przycisku On/Off J  zaświeci 

się, I rozpocznie się proces parzenia kawy.

Uwagi dodatkowe:
 █ Proces parzenia kawy może zostać zatrzy-

many w każdej chwili poprzez ponowne wci-
śnięcie przycisku On/Off J .

 █ Ekspres do kawy został wyposażony w funkcje 
podgrzewacza i może utrzymać temperaturę 
kawy przez maksymalnie 30 minut, gdy urzą-
dzenie jest włączone. Według wytycznych 
projektu urządzenia w sposób ekologiczny 
urządzenie wyłącza się automatycznie samo 
po tym czasie.

– Jeżeli nie zamierzasz skorzystać z funkcji 
utrzymywania temperatury wyłącz 
urządzenie przyciskając przycisk On/ Off.

 █ Urządzenie jest wyposażone w funkcję parze-
nia kawy poprzez jej skapywanie [Drip-stop] 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA ______________
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UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA ______________

umiejscowioną pod koszem na filtr N , która 
umożliwia szybkie zdjęcie dzbanka z kawą K  
aby nalać kawę zanim woda przestanie prze-
lewać się przez urządzenie.

Uwaga!
 █ Należy w krótkim czasie [przez maksymalnie 

30 sekund] upewnić się, że szklany dzbanek 
K  został umieszczony na płycie grzejnej L

. W przeciwnym wypadku zaparzona kawa 
może przelać się z filtra. Jeżeli szklany dzba-
nek jest Ci potrzebny na dłużej niż na 30 se-
kund, należy wyłączyć urządzenie.

 █ Nigdy nie należy wyciągać kosza na filtr N  
z urządzenia w trakcie procesu zaparzania, 
nawet jeżeli w danej chwili z filtra nie wycieka 
woda, ponieważ z kosza na filtr może wylać 
się wrzątek i spowodować obrażenia.

 █ W przypadku, gdy woda / kawa nie wycieka 
z kosza na filtr N  po kilkunastu sekundach, a 
szklany dzbanek K  został należycie umiesz-
czony na miejscu, należy natychmiast wyłą-
czyć ekspres z kontaktu, odczekać 10 minut 
i otworzyć pokrywę, aby sprawdzić kosz na 
filtr N .

 █ Kiedy proces parzenia kawy dobiega końca, 
a zbiornik na wodę E  jest pusty, lecz w koszu 
na filtr N  jest wciąż wystarczająco dużo 
wrzątku. Należy odczekać kilka minut, aby 
reszta płynu ściekła do szklanego dzbanka K .

9  Należy zdjąć szklany dzbanek K  z płytki 
grzejnej L , gdy tylko proces parzenia kawy 
dobiegnie końca, a szklany dzbanek K  
zostanie napełniony. Kawa jest gotowa.

10  Aby wyłączyć urządzenie należy wcisnąć 
przycisk On/Off J .

11  Należy wyciągnąć wtyczkę urządzenia z 
gniazda sieciowego.

Uwagi dodatkowe:
 █ Jeżeli chcesz kontynuować proces parzenia 

kawy, musisz powtórzyć czynności od 1 do 
11 oraz pozwolić urządzeniu ostygnąć przez 
co najmniej 15 minut pomiędzy każdym pro-

cesem parzenia.

 █ W celu uzyskania lepszego aromatu należy 
użyć przycisku do wytwarzania aromatu D , 
który aktywuje unikalny proces parzenia wzbo-
gacający smak i aromat Twojej kawy. Aby 
uzyskać ten głęboki smak ekspres do kawy 
przechodzi kilka nieprzerwanych cykli pa-
rzenia. W ramach tego specjalnego procesu 
uwalniania aromatu w czasie woda stopniowo 
wysyca zmieloną kawę uwalniając z niej naj-
lepszy smak i aromat.

Wskazówki i porady 
 █ Aby zapobiec nawarstwianiu się wapnia na-

leży używać zmiękczonej lub przefiltrowanej 
wody.

 █ Niewykorzystaną kawę należy przechowy-
wać w chłodnym suchym miejscu. Po otwarciu 
opakowania kawy należy przechowywać ją w 
szczelnie zamkniętym pojemniku, aby zacho-
wała świeżość.

 █ Nie należy wykorzystywać ponownie fusów 
kawy z filtra ponieważ zmniejsza to jej aromat.

 █ Nie zaleca się podgrzewania kawy ponowne, 
ponieważ największy aromat kawa ma natych-
miast po zaparzeniu.

Funkcja automatycznego 
parzenia kawy 
Uwaga:

 █ Urządzenie jest wyposażone w przycisk do 
zintensyfikowania aromatu kawy.

1  Należy wcisnąć przycisk wytwarzania 
aromatu D

2  Należy wcisnąć przycisk On/Off J . Na 
przycisku On/Off wyświetli się światełko.
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Parzenie kawy w trybie 
automatycznym 
Uwaga:

 █ Aby zastosować funkcję automatycznego pa-
rzenia kawy, należy najpierw ustawić zegar.

Ustawienie zegara 
1  Należy wcisnąć przycisk Ustawień H , aby 

ustawić aktualną godzinę.

– Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk, 
aby szybko przewinąć wartości 
godzinowe.

2  Należy wcisnąć przycisk Ustawień I  aby 
ustawić aktualną wartość minut.

– Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk, 
aby szybko przewinąć wartości minutowe.

Ustawienie funkcji 
automatycznego parzenia 
kawy 
1  Należy wykonać czynności od 1 do 2 

opisane w Punkcie „Zaparzanie kawy”.

2  Należy wcisnąć przycisk Programowania E  
aby ustawić pożądaną porę automatycznego 
parzenia kawy.

– W przycisku Programowania zaświeci się 
światełko.

3  Należy ustawić pożądaną porę, o jakiej 
urządzenie ma zacząć parzyć kawę 
używając przycisku Ustawień aby ustawić 
godzinę H  oraz przycisku Ustawienia, aby 
ustawić minuty I .

Uwaga:
4  Aby sprawdzić, o jakiej porze rozpocznie 

się automatyczne parzenie kawy, należy po 
prostu wcisnąć przycisk Programowania E

. Ustawiony czas wyświetli się przez kilka 
sekund na wyświetlaczu G , a następnie 
automatycznie powróci do wyświetlania 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA ______________

aktualnej godziny.Należy wcisnąć przycisk 
Auto na przycisku F .

– Funkcja auto na przycisku F  zostanie 
podświetlona.

5  Ekspres do kawy rozpocznie automatycznie 
o ustawionej porze parzenie kawy.

Uwagi dodatkowe:
 █ Kiedy rozpocznie się cykl parzenia funkcja 

Auto na przycisku F  wyłączy się i zostanie 
podświetlony przycisk Włącz/Wyłącz [On/
Off] J , który wskazuje, że ekspres do kawy 
pracuje.

 █ Aby wyłączyć funkcję automatycznego parze-
nia należy po prostu ponownie nacisnąć funk-
cję Auto na przycisku F . Wówczas światełko 
zgaśnie.

6  Należy zdjąć szklany dzbanek K  z płytki 
grzewczej L    gdy tylko skończy się proces 
parzenia i szklany dzbanek K  napełni się. 
Kawa jest gotowa.

7  Aby wyłączyć urządzenie należy wcisnąć 
przycisk On/Off J .

Uwaga:
 █ Aby uzyskać lepszy aromat kawy należy sko-

rzystać z funkcji przycisku D  który aktywuje 
niepowtarzalny proces parzenia, który wzbo-
gaca smak oraz aromat Twojej kawy. Aby 
uzyskać ten głęboki aromat, ekspres do kawy 
parzy kawę w kilku następujących po sobie 
cyklach.
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Czyszczenie i pielęgnacja 
Uwaga!

 █ Nigdy nie należy stosować benzyny, rozpusz-
czalników, ściernych środków czyszczących, 
przedmiotów metalowych ani twardych szczo-
tek w celu wyczyszczenia urządzenia.

 █ Nie należy zanurzać urządzenia ani prze-
wodu zasilającego w wodzie lub w innych 
płynach.

1  Należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć 
wtyczkę z gniazda sieciowego.

2  Należy pozwolić, aby urządzenie 
całkowicie ostygło.

3  Należy zdjąć szklany dzbanek K ].

4  Otworzyć pokrywę B .

5  Wysunąć kosz na filtr N . Usunąć filtr z fusami 
i go wyrzucić.

6  Oczyścić kosz na filtr N  w bieżącej wodzie 
z małą ilością łagodnego płynu do naczyń. 
Kosz na filtr N  oraz szklany dzbanek K
] mogą być w bezpieczny sposób myte na 
górnej półce zmywarki do naczyń lub pod 
bieżącą wodą.

7  Do czyszczenia urządzenia z zewnątrz 
należy użyć wilgotnej miękkiej szmatki 
z małą ilością łagodnego środka do 
czyszczenia.

8  Umieścić z powrotem kosz na filtr N  
w obudowie oraz zamknąć pokrywę B .

9  Umieścić szklany dzbanek K  na płycie 
grzejnej L .

Uwaga:
 █ Przed użyciem urządzenia po wyczyszcze-

niu, należy osuszyć starannie wszystkie części 
miękką ścierką lub ręcznikiem papierowym.

Odkamienianie urządzenia 
Odkamienianie przedłuża okres użytkowania 
Państwa urządzenia. Ekspres do kawy należy 
odkamieniać co najmniej 4 razy do roku. Czę-
stotliwość zależy od stopnia twardości wody 
w Państwa okolicy. Im twardsza woda, tym czę-
ściej należy odkamieniać ekspres.

1  Należy nabyć odpowiedni środek do 
usuwania kamienia w specjalistycznym 
sklepie wymieniając przy zakupie nazwę 
urządzenia, do którego ma służyć.Przed 
rozpoczęciem procesu odkamieniania należy 
starannie przeczytać ulotkę zamieszczoną 
przez producenta na opakowaniu środka 
do usuwania kamienia. W przypadku, 
gdyby wskazówki producenta różniły się 
od podanych poniżej, należy przestrzegać 
wskazówek producenta.

Uwaga:
 █ Zamiast dostępnego w sklepach środka do 

usuwania kamienia można także użyć octu spi-
rytusowego i kwasu cytrynowego.

2  Należy napełnić zbiornik na wodę 
do poziomu oznaczonego jako „10”, 
a następnie dodać środek do usuwania 
kamienia w proporcji 4 części wody na 1 
część środka do usuwania kamienia.

3  Należy włączyć urządzenie i umożliwić 
przepłynięcie gorącej wody o objętości 
około jednej dużej filiżanki kawy przez 
urządzenie.

4  Urządzenie należy wyłączyć.

5  Należy pozostawić roztwór w zbiorniku na 
wodę na ok. 15 minut.

6  Powtórzyć czynności od 4 do 6.

7  Ponownie należy włączyć urządzenie 
i pozwolić, aby roztwór przepłynął przez 
instalację do parzenia kawy.

8  Należy napełnić zbiornik zimną wodą pitną 
i przepłukać całą jej objętością ekspres 
zaparzając ją jak do kawy.

9  Czynność nr 9 należy powtórzyć 4 [cztery] 
razy.

10  Teraz można z powrotem parzyć kawę 
w ekspresie.

Przechowywanie 
Jeżeli nie planują Państwo korzystać z urządze-
nia przez dłuższy okres czasu, należy zabez-
pieczyć je na czas przechowywania. Należy 
upewnić się, że wtyczka urządzenia została wy-

INFORMACJE _____________________________
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jęta z gniazda sieciowego, zaś urządzenie jest 
całkowicie suche. 

Urządzenie należy przechowywać w miejscu 
chłodnym i suchym. Należy upewnić się, że 
urządzenie znajduje się poza zasięgiem dzieci.

Zgodność z Dyrektywą 
dotyczącą usuwania 
odpadów ze sprzętu 
elektronicznego 
i elektrycznego [WEEE] 
oraz przepisami 
dotyczącymi usuwania 
odpadów:
Niniejszy produkt jest zgodny z unijną Dyrek-
tywą dotyczącą usuwania odpadów ze sprzętu 
elektronicznego i elektrycznego [Dyrektywa 
WEEE [2012/19/UE]]. Niniejszy produkt został 
opatrzony symbolem klasyfikacji odpadów ze 
sprzętu elektronicznego i elektrycznego [WEEE].

Niniejszy produkt został wyproduko-
wany z części wysokiej jakości, które 
mogą zostać wykorzystane ponownie 
i nadają się do ponownego przetwo-
rzenia. W przypadku, gdy okres użyt-

kowania urządzenia dobiegnie końca, nie na-
leży go usuwać wraz ze zwykłymi śmieciami 
bytowymi lub innymi odpadami, lecz należy je 
zawieźć do punktu odbioru urządzeń elektro-
nicznych i elektrycznych przeznaczonych do od-
zysku. Należy skontaktować się z lokalnymi or-
ganami władzy w celu uzyskania informacji na 
temat lokalizacji takich punktów odbioru.

Zgodność z Dyrektywą 
RoHS 
Zakupiony przez Państwa produkt jest zgodny 
z unijną Dyrektywą w sprawie ograniczenia sto-
sowania niektórych niebezpiecznych substancji 
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

[Dyrektywa RoHS [2011/65/UE]]. Wyrób ten 
nie zawiera materiałów szkodliwych lub zabro-
nionych wymienionych w Dyrektywie.

Informacje dotyczące 
opakowania 
Materiały użyte do wykonania opakowania 
produktu zostały wyprodukowane z materiałów 
pochodzących z odzysku zgodnie z obowiązu-
jącymi w naszym kraju rozporządzeniami i regu-
lacjami dotyczącymi ochrony środowiska. Ma-
teriałów opakowaniowych nie należy wyrzucać 
razem ze śmieciami bytowymi lub innymi odpa-
dami. Należy zawieźć je do punktu odbioru opa-
kowań wyznaczonego przez władze lokalne.

Dane techniczne 

Zasilanie sieciowe: 220 - 240 V ~, 50-60 Hz 
Moc: 1000 W

Zastrzeżenie możliwości zmian technicznych 
i dotyczących projektu.

INFORMACJE _____________________________
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Warunki gwarancji Beko 
S.A- (małe urządzenia AGD) 
BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 
(02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warsza-
wie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Re-
jestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 
(dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: 
„Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do 
obrotu na terenie Polski produkty marki Grundig 
(dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te 
produkty („Użytkownik”) na następujących wa-
runkach: 

I. ZAKRES OCHRONY. 
1  BEKO gwarantuje, że Urządzenie 

zakupione przez Użytkownika jest wolne 
od wad produkcyjnych lub materiałowych, 
powstałych z przyczyn tkwiących w tym 
Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią 
się w ciągu terminu określonego w części 
II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: 
„Okres Gwarancyjny”). 

2  W razie ujawnienia się Wady Produktu w 
trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie 
ona usunięta na koszt BEKO w sposób 
uzależniony od właściwości wady, na 
zasadach i w zakresie określonym w 
niniejszych Warunkach Gwarancji. 

3  BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady 
poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub 
wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja 
zgłoszona na podstawie niniejszych 
Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana 
w inny sposób uzgodniony przez BEKO i 
Użytkownika. 

4  Udzielona gwarancja jest ważna na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

II. CZAS TRWANIA 
GWARANCJI. 
1  Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące 

licząc od daty zakupu Urządzenia przez 
pierwszego Użytkownika, z zastrzeżeniem 
wynikającym z punktu 2 poniżej. 

2  Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń 
zakupionych później niż 36 miesięcy licząc 
od daty produkcji Urządzenia zgodnie 
z numerem seryjnym znajdującym się na 
tabliczce znamionowej Urządzenia. 

III. PROCEDURA 
ZGŁOSZENIA 
REKLAMACYJNEGO. 
1  Wady Urządzenia ujawnione w 

Okresie Gwarancyjnym będą usuwane 
pod warunkiem przedstawienia przez 
Użytkownika dowodu zakupu tego 
Urządzenia zawierającego oznaczenia 
niezbędne do jego identyfikacji ( model, 
datę zakupu). 

2  Uprawnienia wynikające z niniejszych 
Warunków Gwarancji mogą być 
zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie 
w Autoryzowanych Punktach Serwisowych 
BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim 
dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO 
pod numerem telefonu: 62 766 77 70. Lista 
wszystkich lokalizacji Serwisu dostępna jest na 
stronie internetowej Grundig www.grundig.pl 

3  Urządzenie powinno być odpowiednio 
zapakowane i zabezpieczone przez 
Użytkownika na czas transportu do punktu 
serwisowego Beko. 

4  Urządzenie do zabudowy meblowej 
powinno być udostępnione do naprawy 
przez Użytkownika lub Sprzedawcę w 

KARTA GWARANCYJNA ___________________
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sposób umożliwiający przystąpienie do jego 
naprawy przez pracowników Serwisu Beko. 

5  Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 
21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii 
BEKO. 

6  Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach 
uprawnień wynikających z niniejszych 
Warunków Gwarancji Urządzenia jest 
sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, 
o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może 
ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 
dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia 
Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, 
że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada 
nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, 
dopuszczalne jest przekroczenie terminu 
30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, 
jednak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. 
Informacje o spodziewanych terminach 
napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod 
numerem 62 766 77 70. 

7  Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie 
dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO. 

IV. WYŁĄCZENIA. 
1  Warunkiem skorzystania z niniejszych 

Warunków Gwarancji jest:

a. użytkowanie Urządzenia zgodnie z 
Instrukcją Obsługi dołączoną do tego 
Urządzenia i jego przeznaczeniem, 
jak również odpowiednie czyszczenie i 
konserwację Urządzenia; 

b. użytkowanie w warunkach indywidualnego 
gospodarstwa domowego. Urządzenie 
nie jest używane do celów prowadzenia 
działalności gospodarczej lub w 
zastosowaniach eksploatacji masowej, 
w szczególności w gastronomicznej 
działalności hoteli, restauracji i innych 
obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub 
zbiorowego żywienia. 

c. stosowanie osprzętu zalecanego przez 
producenta; 

d. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby 
do tego nieupoważnione; 

e. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z 
numerem seryjnym Urządzenia. 

2  Udzielona przez Beko Gwarancja nie 
obejmuje: 

a. wad powstałych z przyczyn innych niż 
tkwiące w Urządzeniu; 

b. czynności przewidzianych w Instrukcji 
Obsługi, do wykonania których 
zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia 
we własnym zakresie i na swój koszt, w 
tym: instruktażu dotyczącego obsługi 
Urządzenia, instalacji oraz regulacji 
urządzenia. 

c. usterek powstałych w wyniku 
nieprawidłowego lub niewłaściwego 
użytkowania, niedbalstwa, 
przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, 
nieodpowiedniego napięcia prądu lub 
dokonania jakichkolwiek zmian, które 
mają wpływ na niewłaściwe działanie 
Urządzenia, i które naprawiane były 
przez osoby nieupoważnione, używania 
instalacji niezgodnych z odpowiednimi 
Polskimi Normami i innych niż wymienione 
w Instrukcji Obsługi Urządzenia; 

d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, 
chemicznych, korozji, innych uszkodzeń 
spowodowanych działaniem lub 
zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych 
na skutek działania sił zewnętrznych 
(do których zalicza się w szczególności 
wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, 
wszystkiego rodzaju awarie domowej 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a 
także powstałych na skutek przedostania 
się zanieczyszczeń lub ciał obcych do 
Urządzenia. 

e. zakamienienia (proces odkamieniania musi 
być przeprowadzany zgodnie z instrukcją 
obsługi z użyciem odpowiednich środków 
czyszczących) 

KARTA GWARANCYJNA ___________________
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f. elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany; 

g. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych 
jego części; 

h. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego 
montażu Urządzenia w zabudowie 
meblowej, niezgodnego z Instrukcją 
Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi 
dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie 
meblowej określonymi przez Producenta; 

i. usterek powstałych na skutek 
przechowywania i użytkowania 
Urządzenia w warunkach, które są 
niezgodne z normalnymi warunkami 
domowymi określonymi wymaganiami 
powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa i odpowiednich Polskich Norm. 

V. POZOSTAŁE 
POSTANOWIENIA. 
Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie 
do Urządzeń zakupionych od dnia 25.12.2014 
r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja 
jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie 
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza upraw-
nień Użytkownika wynikających z przepisów o 
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podsta-
wie Kodeksu cywilnego.

KARTA GWARANCYJNA ___________________


