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1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie służy do zaparzania kawy oraz spieniania mleka. 
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania w warunkach 
przemysłowych, w celach zarobkowych.
Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie 
urządzenia. 
Urządzenie jest przeznaczone tylko do prywatnego użytku wewnątrz 
pomieszczeń i nie należy go używać do celów profesjonalnych.

1. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 
od 8 lat i powyżej, jeśli zostały one objęte nadzorem lub 
instrukcją użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób 
i jeśli rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie 
i  konserwacja nie mogą być dokonywane przez dzieci, 
chyba że są one starsze niż 8 lat i nadzorowane. Trzymaj 
urządzenie i jego przewód z dala od dzieci w wieku poniżej 
8 lat.

2. Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych 
albo z braku doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostały one objęte 
nadzorem lub instrukcją dotyczącą użytkowania urządzenia 
w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.

3. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
4. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie podczas 

czyszczenia.

Model CM-0473

Zasilanie 220-240 V~, 50-60 Hz

Moc 850 W

Pojemność pojemnika na wodę  1,5 l

Wytwarzane ciśnienie 15 bar

2. DANE TECHNICZNE

3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
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5. Ostrzeżenie! Gorąca powierzchnia! Ryzyko 
oparzenia! Podczas użytkowania, niektóre powierzchnie 
zewnętrzne ekspresu mogą się mocno nagrzewać. Nie 
dotykaj gorących powierzchni i uważaj na parę 
wydobywającą się z urządzenia. W czasie parzenia kawy 
lub spieniana mleka dotykaj wyłącznie przeznaczonych do 
tego uchwytów kolby lub uchwytu dyszy spieniającej 
mleka.

6. Czyszcząc części mające kontakt z żywnością należy 
postępować zgodnie z rozdziałem 8 Czyszczenie 
i konserwacja.

7. Ostrzeżenie! Chronić przed zalaniem miejsc łączących 
przewód zasilający z urządzeniem.

8. Ostrzeżenie! Istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia, gdy 
urządzenie jest używane niezgodnie z jego przeznaczeniem.

9. Powierzchnie grzejne urządzenia są gorące zaraz po użyciu.
10. Jeżeli przewód sieciowy ulegnie uszkodzeniu, to powinien 

on być wymieniony przez producenta, przedstawiciela 
serwisowego lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach 
w celu uniknięcia zagrożenia.

11.  Szczegółowe instrukcje dotyczące bezpiecznej eksploatacji 
urządzenia są zawarte w dalszej części instrukcji obsługi.

12.  Urządzenie przeznaczone do użytku domowego 
wewnątrz pomieszczeń. Nie może być używane do celów 
profesjonalnych. Nie używać do innych celów, niezgodnych 
z jego przeznaczeniem.

13. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. 
14. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, podczas korzystania z urządzeń 

elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy przestrzegać podstawowych 
zasad bezpieczeństwa.

15. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzać wtyczki, przewodu 
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sieciowego lub urządzenia w wodzie lub innych płynach.
16. Nie używać urządzenia z przedłużaczem. Jeżeli jesteś gotów ponieść 

odpowiedzialność za takie działanie, używaj wyłącznie przedłużacza w dobrym 
stanie, z uziemieniem i odpowiedniego do zasilania urządzenia. 

17. Nie przewieszać przewodu sieciowego przez krawędź stołu czy zlewu.
18. Przewód sieciowy nie powinien swobodnie zwisać ani dotykać gorących 

powierzchni.
19. Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych tkanin (zasłony, dywan), nie 

stawiać w pobliżu źródeł wysokiej temperatury: piecyków gazowych, kuchenek 
elektrycznych.

20. Przed każdym użyciem należy upewnić się czy napięcie zasilania wskazane na 
etykiecie urządzenia odpowiada napięciu w sieci elektrycznej.

21. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy rozwinąć przewód sieciowy.
22. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane oraz przed 

rozpoczęciem jego czyszczenia, składania i rozkładania. Nie zbliżać się do części 
poruszających się w czasie pracy.

23. Nie przykrywać urządzenia podczas pracy. W przypadku, gdy urządzenie jest 
przykryte lub styka się z materiałem łatwopalnym może pojawić się ryzyko 
zaprószenia ognia.

24. Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci 
elektrycznej.

25. Nie należy używać urządzenia, jeśli wcześniej upadło ono z wysokości, wykazuje 
widoczne oznaki uszkodzenia.

26. Nie wolno podejmować prób otwierania korpusu lub demontażu jakichkolwiek 
czę¬ści urządzenia. 

27. Używać tylko akcesoriów dostarczonych przez producenta.
28. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, również opakowanie.
29. Elektroniczna wersja instrukcji obsługi dostępna jest pod 

adresem:  http://instrukcje.vershold.com
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Przeczytaj instrukcję.

Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt 
UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.

Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Wyrób przystosowany do kontaktu z żywnością.

Znak towarowy, który oznacza, że producent wniósł wkład 
finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych.

Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – 
tektura falista.

Urządzenie przeznaczone do prywatnego użytku wewnątrz 
pomieszczeń.  

Ostrzeżenie! Gorąca powierzchnia! Ryzyko oparzenia!

4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI
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5. BUDOWA

1. Pokrywka pojemnika na wodę 
2. Pojemnik na wodę
3. Pokrętło regulacji emisji pary 

(regulacja poziomu spienienia 
mleka)

4. Włącznik/ wyłącznik 
5. Przycisk KAWA (parzenie kawy)
6. Przycisk PARA (spienianie mleka)
7. Kolba z sitkiem 

1

4

5

6

7

10

12

11

8

9

2

3

13

8. Dysze wylotu kawy (dwie)
9. Dysza wylotowa pary do 

spieniania mleka
10. Przewód sieciowy z wtyczką
11. Kratka ociekowa 
12. Tacka ociekowa
13. Łyżka 2 w 1 (do nakładania 

i ubijania kawy)
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1. 1 x Ekspres ciśnieniowy
2. 1 x Pojemnik na wodę wraz z nieodłączalną pokrywką i oznaczeniem MIN i MAX
3. 1 x Kolba 
4. 1 x Sitko (duże, do przygotowania dwóch filiżanek kawy)
5. 1 x Łyżka 2 w 1 
6. 1 x Tacka ociekowa
7. 1 x Kratka ociekowa 
8. 1 x Instrukcja obsługi

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest 
kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są 
pęknięte, a przewód nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź jest 
uszkodzona, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj 
opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie 
dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian 
itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!

7.1 Przed użyciem 
1. Rozpakuj urządzenie.
2. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, dioda przy włączniku/wyłączniku  

nie świeci się.
3. Sprawdź czy parametry zasilania urządzenia odpowiadają parametrom lokalnej 

sieci elektrycznej (patrz punkt 2. Dane techniczne). Gniazdo musi być wyposażone 
w bolec uziemienia ochronnego.

UWAGA! Elementy mające kontakt z artykułami spożywczymi (kolba, sito, łyżka 2 
w 1, kratka ociekowa, tacka ociekowa, pojemnik na wodę wraz z pokrywką) należy 
umyć zgodnie z informacją znajdującą się w punkcie 8 Czyszczenie i konserwacja.
UWAGA! Urządzenie nie jest wyposażone w filiżankę ani kubek. Należy przygotować 
je przed użyciem. 
UWAGA! Przed pierwszym użyciem należy przeczyścić przewody wewnętrzne. W 
tym celu postępuj według wskazówek:
4. Postaw urządzenie na stabilnej i płaskiej powierzchni. Zwracając uwagę, aby 

gniazdo sieciowe było łatwo dostępne. 

7. UŻYTKOWANIE
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5. Włóż tackę ociekową oraz umieść na niej kratkę ociekową. 
6.  Wyjmij pojemnik na wodę znajdujący się z tyłu urządzenia. Napełnij go wodą. 

Poziom wody musi mieścić się między poziomem minimalnym (MIN) a 
maksymalnym (MAX) zaznaczonym na pojemniku. Następnie umieść pojemnik 
z powrotem na swoim miejscu. 

7.  Włóż kolbę z założonym sitem – postępuj zgodnie z punktem 7.5 Wkładanie 
kolby, ale bez kawy w sitku. Upewnij się, że kolba jest dobrze założona a jej rączka 
znajduje się w równej linii z symbolem LOCK. 

8.  Umieść filiżankę/kubek na tacce ociekowej, bezpośrednio pod dyszą wylotu kawy. 
Upewnij się, że pokrętło regulacji emisji pary jest w pozycji wyłączonej. 

9.  Włóż wtyczkę urządzenia do gniazda sieci elektrycznej (gniazdo musi być 
wyposażone w bolec uziemienia ochronnego). 

10. Naciśnij przycisk  aby włączyć urządzenie. Obok tego przycisku zapali się 
czerwona dioda. 

11. Naciśnij przycisk  , aby uruchomić proces nalewania kawy. Gdy tylko woda 
zacznie lecieć, ponownie naciśnij przycisk, aby zatrzymać proces. Naciśnij 
przycisk pary  i odczekaj chwilę aby urządzenie się nagrzało. Obok symbolu

  pojawi się zielona dioda.
12. Naciśnij przycisk    , aby rozpocząć proces pierwszego płukania. Aby 

zatrzymać proces naciśnij ponownie przycisk  . Opróżnij w ten sposób cały 
pojemnik na wodę. 

13. Gdy woda przestanie lecieć wyjmij pojemnik z wodą, oczyść go, osusz, umyj 
filiżankę/kubek użyty do pierwszego płukania, a następnie możesz przystąpić do 
parzenia kawy. 

Uwaga! Podczas płukania i wydobywania się wody mogą pojawić się zakłócenia 
i hałas, jest to normalne, urządzenie wypuszcza powietrze i parę.
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7.2 Wstępne nagrzewanie
Aby kawa była gorąca zaleca się wstępne nagrzanie wody, w tym celu postępuj 
zgodnie z punktami: 1 – 6 z punktu 7.1 Przed użyciem.
1. Umieść pustą kolbę w ekspresie postępuj zgodnie z punktem 7.5 Wkładanie 

kolby.
2. Umieść filżankę/kubek na tacce ociekowej, bezpośrednio pod dyszą wylotu kawy. 
3. Upewnij się, że pokrętło regulacji emisji pary jest w pozycji wyłączonej. 

4. Włóż wtyczkę urządzenia do gniazda sieci elektrycznej (gniazdo musi być 
wyposażone w bolec uziemienia ochronnego). 

5. Naciśnij przycisk  aby włączyć urządzenie. Obok tego przycisku zapali się 
czerwona dioda. 

6. Naciśnij przycisk  , aby uruchomić proces nalewania kawy. Gdy tylko woda 
zacznie lecieć, ponownie naciśnij przycisk, aby zatrzymać proces. Czynność ta 
pozwoli nagrzać wodę. Gdy woda się nagrzeje dioda obok symbolu  zaświeci 
się na zielono.

7. Napełnij sito kolby kawą zgodnie z punktem 7.6 Napełnianie sita kawą umieść 
kolbę w ekspresie zgodnie z punktem 7.5 Wkładanie kolby.

8. Urządzenie jest gotowe do właściwego zaparzenia kawy zgodnie z punktem 
7.3 Przygotowanie espresso lub 7.4 Przygotowanie kawy z mlekiem.

7.3 Przygotowanie espresso 

UWAGA! Do przygotowania kawy używać wyłącznie pitnej, świeżej, zimnej wody.

UWAGA! Zaleca się stosowanie świeżo mielonej kawy. Dobrze zmielona kawa 
powinna wyglądać jak sól. 
1. Postępuj zgodnie z punktami: 1 – 8 z punktu 7.1 Wstępne nagrzewanie
2. Naciśnij przycisk  , aby uruchomić właściwy proces parzenia kawy. 
3. Aby zatrzymać proces nalewania kawy ponownie naciśnij przycisk  .

UWAGA! Nie pozostawiaj ekspresu bez nadzoru w trakcie nalewania kawy, 
ponieważ zatrzymanie proces nalewania kawy należy zatrzymać ręcznie, 
przyciskiem  .
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4. Wyjmij filiżankę lub kubek.
5. Opróżnij kolbę z fusów i wyłącz urządzenie.
UWAGA! Urządzenie wyłączy się samoczynnie, po upływnie około 25 minut.

7.4 Przygotowanie kawy z mlekiem

UWAGA! Należy przygotować kubek z mlekiem w którym zostanie spienione mleko. 
Kubek do spieniania mleka nie jest częścią zestawu.  

Aby uzyskać kawę cappuccino zaparz kawę a następnie dodaj spienione mleko. 

1.  Przygotuj kawę espresso zgodnie z punktem 7.3 Przygotowanie espresso. 
2.  Naciśnij przycisk pary  . Dioda obok przycisku  zgaśnie. Odczekaj chwilę, aż 

obok przycisku  zaświeci się zielona dioda. 
UWAGA! Podczas pracy, dioda obok przycisku  będzie się włączała i wyłączała, 
aby utrzymać stałą temperaturę.

3.  Upewnij się, że pokrętło regulacji emisji pary jest w pozycji wyłączonej. 

 

4. Napełnij kubek zimnym, pełnotłustym mlekiem.
Uwaga! Dla lepszego smaku kawy zaleca się użycie pełnotłustego mleka z lodówki. 
Mleko nie może być ciepłe. 

Uwaga! Przy wyborze wielkości kubka/ pojemnika do spieniania mleka zaleca się, 
aby średnica nie była mniejsza niż 70 mm ± 5 mm. Należy pamiętać, że ilość mleka 
zwiększy się dwukrotnie, upewnij się, że wysokość kubka/pojemnika na mleko jest 
wystarczająca.

Uwaga! Nigdy nie należy gwałtownie obracać  pokrętła pary do regulacji poziomu 
spieniania mleka, ponieważ, w zbyt krótkim czasie nagromadzi się duża ilośc pary i 
grozi to poparzeniem, wylaniem się mleka z pojemnika/kubka. 
5.  Umieść dyszę wylotową pary do spieniania mleka w kubku/pojemniku na 

głębokość około 1-2 cm. Spieniając mleko unoś pojemnik/kubek w górę i w dół. 
Przekręć pokrętło regulacji emisji pary powoli w kierunku przeciwnym do ruchu 
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wskazówek zegara, para będzie wydobywała się z dyszy, spieniając mleko. 
6.  Po osiągnięciu pożądanego efektu spienionego mleka przekręć pokrętło regulacji 

emisji pary w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu i naciśnij 
przycisk  , aby wyłączyć spienianie mleka.   

Uwaga! Zaleca się odczekanie około 2 minut przed ponownym użyciem urządzenia. 
7.  Spienione mleko wlej do wcześniej przygotowanej kawy espresso, teraz 

cappuccino jest gotowe. Słodzić do smaku lub posypać pianę odrobiną kakao w 
proszku, cynamonu lub kardamonu. 

8.  Oczyść dyszę pary mokrą gąbką natychmiast po zatrzymaniu się pary, ale 
uważając aby się nie poparzyć.

9.  Wyłącz urządzenie naciskając przycisk  .
UWAGA! Urządzenie wyłączy się samoczynnie, po upływnie około 25 minut.

7.5 Wkładanie kolby / Wyjmowanie kolby
1. Umieść sito w kolbie. Zwróć uwagę aby wypustka na sicie weszła w otwór 

znajdujący się na kolbie. Napełnij sito kawą zgodnie z punktem 7.6 Napełnianie 
sita kawą.

2. Umieść kolbę w ekspresie. Ustaw uchwyt kolby, tak aby był na poziomie oznaczenia 
INSERT, następnie włóż sito w otwór i przekręć w prawo do oporu. Prawidłowo 
zamontowana kolba ma uchwyt w pozycji LOCK.

3. Wyjmij kolbę przekręcając ją w lewo i wyjmując z otworu.
Uwaga! Aby uzyskać najlepszy smak kawy, użyj świeżo mielonej kawy najwyższej 
jakości. 

Uwaga! Zaparzanie 1 filiżanki kawy wymaga użycia sita do przygotowania jednej 
filiżanki kawy (sito nie jest częścią zestawu, należy kupić w sklepach z niniejszym 
asortymentem) Zaparzanie 2 filiżanek kawy wymaga użycia sita dołączonego do 
zestawu.  
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7.6 Napełnianie sita kawą.
1. Umieść sito w kolbie. Zwróć uwagę aby wypustka na sicie weszła w otwór 

znajdujący się na kolbie.
2. Napełnij sito świeżo mieloną kawą. 
3. Upewnij się, że ilość wsypanej kawy nie przekracza brzegu sita.
4. Następnie ubij kawę ubijakiem i w razie potrzeby dosyp kawy. Ponownie ubij.
5. Usuń nadmiar kawy z brzegu sita tak aby zapewnić łatwy montaż kolby do 

elementu montażowego w ekspresie.

UWAGA! Ubijanie kawy jest bardzo ważnym elementem procesu przygotowywania 
kawy w ekspresie. 

7.7 Napełnianie pojemnika na wodę
1. Wyjmij pojemnik z ekspresu, wysuwając go do góry.
2. Otwórz pokrywę pojemnika. Pokrywa pojemnika, nie zdejmuje się całkowicie. 

Aby ją otworzyć należy ją wysunąć do góry i przechylić w stronę przeciwną do 
prowadnic.

 7.8 Redukcja temperatury

Po wytworzeniu pary lub zaparzeniu cappuccino temperatura urządzenia wzrasta, tzn. 
że jego elementy mogą się nagrzewać (urządzenie pracowało i wytwarzało wysokie 
ciśnienie). Dioda obok przycisku  może migać. Oznacza to, że należy obniżyć 
temperaturę urządzenia. Przekręć pokrętło regulacji emisji pary w lewo do oporu, tak 
aby wypuścić gorącą wodę/parę z dyszy wylotu pary i schłodzić urządzenie. 
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8.1 Główne zasady
Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz 
przedłuża żywotność urządzenia.

Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie, odłącz od zasilania i pozostaw do 
ostygnięcia przed wykonaniem czyszczenia i konserwacji w celu 
uniknięcia porażenia elektrycznego i oparzenia.

UWAGA! 
Nie stosować do czyszczenia żadnych silnych środków chemicznych, alkalicznych, 
ściernych lub dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na powierzchnię 
urządzenia.
Nie używaj metalowych, ostrych lub szorstkich przyrządów do czyszczenia gdyż 
mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia! 
Nigdy nie nalewaj żadnych innych płynów, oprócz wody, do pojemnika na wodę. 
Nie dodawaj nic do wody.
Nie zanurzaj urządzenia oraz przewodu sieciowego w wodzie i innych płynach.
Przed ponownym użyciem upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche. 
Aby przedłużyć żywotność i sprawne funkcjonowanie urządzenia zaleca się mycie 
części mających kontakt z artykułami spożywczymi po każdym użyciu. 

Czyszczenie urządzenia
1.  Odłącz urządzenie od zasilania.
2.  Regularnie przecieraj obudowę urządzenia wilgotną ściereczką. 

Czyszczenie akcesoriów
Uwaga! Nie zaleca się mycia części urządzenia w zmywarkach. 
1. Tackę ociekową, kratkę ociekową, łyżka 2w1, kolbę oraz sito myj pod bieżącą 

wodą z dodatkiem delikatnego detergentu. Dokładnie popłucz i pozostaw do 
całkowitego wyschnięcia.

Czyszczenia sita i kolby
1. Wyjmij kolbę z urządzenia. 
2. Nałóż blokadę sitka i przytrzymaj.
3. Ostukaj sitko, usuwając z niego zużytą kawę. 
4. Opuść z powrotem blokadę sita.
5. Wyjmij sito z kolby.
6. Umyj kolbę i sito zgodnie z informacją powyżej Czyszczenie akcesoriów. 

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
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Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj 
urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi.
Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, 
serwis techniczny lub wykwalifikowaną osobę. 

9. NAPRAWA

Czyszczenie pojemnika na wodę
1. Wyjmij pojemnik na wodę z urządzenia i opróżnij jego zawartość. UWAGA! Pokrywa 

pojemnika, nie zdejmuje się całkowicie. Aby ją otworzyć należy ją wysunąć do 
góry i przechylić w stronę przeciwną do prowadnic.

2. Dokładnie umyj pojemnik i jego pokrywkę pod bieżącą wodą z dodatkiem 
delikatnego detergentu. 

3. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia. 

Odkamienianie i procedura samoczyszczenia
Okresowo należy ekspres odkamienić postępując zgodnie z poniższymi 
wskazówkami. Do odkamieniania należy użyć środków dostępnych do odkamieniania 
lub kwasku cytrynowego.
1. Napełnij zbiornik na wodę, wodą i wybranym środkiem do odkamieniania w 

odpowiednich proporcjach.
2. Następnie postępuj zgodnie z punktami 1-6 7.2 Wstępne nagrzewanie, aby 

podgrzać wodę.
3. Gdy dioda przycisku  zaświeci się, naciśnij przycisk  i napełnij dwie filiżanki 

wodą (około 200 ml). naciśnij przycisk  , aby zatrzymać proces.
4. Naciśnij przycisk  , pokrętło pary w pozycji wyłączonej, dioda przycisku  

zgaśnie, poczekaj, aż zaświeci się dioda przycisku . Wytwarzaj parę przez 
2 minuty, obracając pokrętło regulacji pary w lewo, a następnie obróć pokrętło 
regulacji pary do pozycji wyłączonej, aby zatrzymać wytwarzanie pary. Naciśnij 
przycisk  , aby wyłączyć urządzenie, pozostaw środek odkamieniający 
w urządzeniu co najmniej 15 minut.

5. Naciśnij przycisk  , aby ponownie uruchomić urządzenie, poczekaj, aż zaświeci 
się dioda przycisku  , a następnie naciśnij przycisk  , aby wylać pozostałą 
wodę ze zbiornika na wodę ze środkiem odkamieniającym.

6. Powtórz kroki 2 -5 bez środka odkamieniającego, używając świeżej, zimnej wody 
minimum dwa razy, aby całkowicie wypłukać go z ekspresu.

7. Po skończonej pracy wyłącz urządzenie, naciśnij przycisk  .
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Zanim skontaktujesz się z serwisem, sprawdź listę najczęściej występujących 
problemów: 
Problem Przyczyny Możliwe rozwiązania

Pojemnik na 
wodę cieknie

- pojemnik nie jest poprawnie  
umieszczony 
- przekroczony poziom MAX

- umieść poprawnie pojemnik

- poziom wody w pojemniku na wodę 
powinien znajdować się pomiędzy 
poziomem MIN i MAX 

Spod ekspresu 
wycieka woda

- za dużo wody w tacce 
ociekowej 
- ekspres jest uszkodzony 

- opróżnij tackę ociekową 

- oddaj urządzenie do serwisu
Kawa nie leci - za mało wody

- kawa za drobno zmielona
- za mało kawy w sitku
- niepodłączone lub nie włączone 
urządzenie 
- kawa w sitku zbyt mocno ubita
- gumowa podkładka jest 
nałożona na wylocie pojemnika 
na wodę

- dolej wody
- dodaj grubiej zmieloną kawę
- dodaj kasy do sitka
- podłącz lub włącz urządzenie 

- przemieszaj kawę w sitku
- zdejmij gumową podkładkę z wylotu 
pojemnika na wodę

Kawa/woda 
wycieka z 
kolby

- kolba niepoprawnie 
zamontowana 
- za dużo kawy w sitku
- kawa osiadła się na filtrze 
wewnątrz kolby 

- zamontuj poprawnie kolbę 

- odłóż trochę kawy z kolby 
- oczyścić filtr kolby 

Mleko nie jest 
spienione

- za mało mleka lub mleko jest 
za chude
- mleko nie jest zbyt zimne
- dioda sygnalizująca funkcję 
pary nie pali się 

- dolej mleka lub wymień na mleko 
pełne
- schłodz mleko
- przesuń przełącznik pary w pozycję 
ON

Urządzenie się 
nie uruchamia

- nieprawidłowe podłączenie do 
zasilania sieciowego

- jeśli urządzenie jest podłączone 
prawidłowo i nadal się nie uruchamia, 
oddaj urządzenie do reklamacji – 
informacja w rozdziale 13 Gwarancja 
i serwis

Kawa leci zbyt 
szybko

- kawa jest za słabo zmielona, 
zbyt ziarnista
- za mało kawy w sitku 
- kawa za słabo ubita

- wymień na bardziej zmieloną kawę

- dodaj kawy do sitka
- mocniej ubij kawę w sitku 
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Zawsze przechowuj urządzenie w suchym wentylowanym miejscu, niedostępnym 
dla dzieci.
Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Materiały z opakowania nadają się w 100 % do wykorzystania jako surowiec wtórny              
i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać 
zgodnie z przepisami lokalnymi.
Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło 
zagrożenia.

11. UTYLIZACJA

Właściwa utylizacja urządzenia:
1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego 

kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie 
urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.

2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego 
produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać 
do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 
Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, 
instrukcji obsługi lub opakowaniu.

3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia 
zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu 
materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą 
Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub 
sprzedawca urządzenia.

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie                         
z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej 
i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego 
deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

12  DEKLARACJA CE
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13 GWARANCJA

W celu reklamacji produktu należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta 
w dowolnym sklepie sieci Biedronka.
Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem 
reklamacji można kierować na poniższy adres e-mail:

• infolinia@vershold.com
• lub kontaktować się telefonicznie: +48 667 090 903

Informacje o statusie naprawy można uzyskać kontaktując się z serwisem.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń prowadzi firma QUADRA-NET Sp. z o.o.

• tel. 61/853 44 44
tel. kom. 664 44 88 00

• email: infolinia@quadra-net.com
www: www.quadra-net.pl

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod adresem: 
www.vershold.com/opinie

Producent (Gwarant)
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o
ul. Żwirki i Wigury 16A, 
02-092 Warszawa, Polska

Wyprodukowano w Chinach

Karta gwarancyjna 
1. Stempel  ..............................................................................................................................
2. Data sprzedaży  .................................................................................................................
3. Podpis ...................................................................................................................................
4. Nazwa sprzętu  ...................................................................................................................
5. Model sprzętu ....................................................................................................................
6. Nr seryjny lub nr partii ......................................................................................................
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Ogólne warunki gwarancji 
1. Gwarant niniejszego produktu gwarantuje, że w okresie 24 miesięcy od daty 

zakupu produktu, potwierdzonej prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną, 
produkt będzie, wedle uznania Gwaranta, podlegał:
a) bezpłatnej naprawie przez Gwaranta, z zastrzeżeniem, że zdemontowane, 

uszkodzone lub wadliwe części produktu w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
Klienta stają się własnością Gwaranta,

b) wymianie produktu na nowy w miejscu zakupu produktu, w związku z czym 
uszkodzony lub wadliwy produkt staje się własnością Gwaranta,

c) zwrotowi w zamian za zwrot ceny za zakupiony produkt, w związku z czym 
uszkodzony lub wadliwy produkt staje się własnością Gwaranta.

2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych 
w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość 
urządzenia. 

3. Uprawniony do gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu 
Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamacji sprzętu. Przy realizacji uprawnień 
z tytułu gwarancji należy okazać prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną lub 
paragon/fakturę zakupu oraz wskazać możliwie dokładny opis wady urządzenia, 
w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia. 

4. Karta gwarancyjna bez pieczątki, daty sprzedaży, podpisu sprzedawcy jest 
nieważna. 

5. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie 
powstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu 
wadliwego użytkowania lub wynikłymi w następstwie działania siły wyższej. 

6. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba 
zabezpieczająca, chyba, że dokonał tego uprawniony pracownik serwisu. 

7. Punkt naprawczy dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w terminie 21 
dni. Termin ten może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca w przypadku zaistnienia 
potrzeby zakupu części zapasowych, którymi nie dysponuje aktualnie punkt 
naprawczy. 

8. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem usprawnienia działań 
serwisowych. 

9. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza 
ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za 
wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 
kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).

10.  Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
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1. INTENDED USE

The appliance is intended for brewing coffee and frothing milk. 
This appliance is not intended for use in industrial conditions or for commercial 
purposes.
Following the instructions contained in this manual will ensure safe installation 
and use of the appliance. 
The product is intended for indoor private use only, it must not be used for 
professional or commercial purposes.

1. This appliance may be used by children 8 years of age or 
older provided that they are supervised or act in accordance 
with the appliance’s instruction manual, in a safe way, and 
understand the hazards involved. The appliance may not be 
cleaned or maintained by children unless they are older than 
8 and are supervised. Keep the appliance and its power cord 
away from children younger than 8.

2. The appliance may be used by individuals with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or by individuals 
lacking the necessary experience and knowledge, provided 
that they are supervised or have been instructed about how 
to use the appliance safely, and understand the hazards 
involved.

3. Children must not play with the appliance.
4. When cleaning the appliance, do not immerse it in water.

Model CM-0473

Power supply 220-240 V~, 50-60 Hz

Power rating 850 W

Water container capacity  1,5 l

Pressure generated 15 bar

2. TECHNICAL DATA

3. IMPORTANT SAFEGUARDS
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5. Warning! Hot surface! Risk of burns! During 
operation, some external surfaces of the coffee machine 
may become very hot. Do not touch hot surfaces and keep 
away from steam emitted by the appliance. When brewing 
coffee or frothing milk, touch only the portafilter or milk 
frothing nozzle parts designed for handling.

6. When cleaning parts that come into contact with food, follow 
the instructions in section 8 Cleaning and maintenance.

7. Warning! Make sure no water or other liquid is poured over 
the power cord connection with the appliance.

8. Warning! Using the appliance for purposes other than its 
intended use may result in appliance damage.

9. The heating surfaces of the appliance remain hot immediately 
after use.

10. If the power cord is damaged, it should be replaced by the 
manufacturer, a service centre representative, or a properly 
qualified individual, so as to avoid hazard.

11. Detailed instructions concerning safe operation of the 
appliance can be found in a further part of this instruction 
manual.

12. The appliance is intended for indoor household use only. It 
may not be used for professional purposes. Do not use the 
product for purposes other than its intended use.

13. Read the entire instruction manual before you start using the appliance. 
14. When using electric appliances and devices, especially in the presence of children, 

observe basic safety precautions in order to avoid the risk of fire or electrocution.
15. To prevent electric shock, never submerge the plug, the power cord, or the 

appliance in water or other liquids.
16. Do not use the appliance together with an extension cord.  If, however, you are 

ready to assume responsibility for doing so, only use an extension cord in good 
condition that is grounded and suitable for powering the appliance. 

17. Do not hang the power cord over a table or sink edge.



24

18. The power cord should not hang loosely or touch hot surfaces.
19. Do not use the appliance near flammable fabrics (curtains, carpets etc.), and do 

not place it near sources of heat such as gas water heaters and electric cookers.
20. Whenever you intend to use the appliance, first make sure that the voltage specified 

in the label on the appliance matches the voltage in the mains.
21. Unfold the power cord before you start using the appliance.
22. Always disconnect the appliance from the power source when it is not in use and 

before you start cleaning, assembling or disassembling the appliance. Do not get 
close to moving parts during appliance operation.

23. Do not cover the appliance during operation. The appliance may cause a fire if it is 
covered or touches flammable material.

24. The appliance must be supervised at all times when it is connected to the power 
supply.

25. Do not use the appliance if it has been dropped from height or shows clear signs 
of damage.

26. Do not attempt to open the housing or dismantle any parts of the appliance. 
27. Use only the accessories supplied by the manufacturer.
28. Retain the instruction manual and the packaging, if possible.
29. An electronic version of the instruction manual is available at: 

http://instrukcje.vershold.com 
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Read the instructions.

Product compliant with requirements prescribed in the applicable 
European Union directives.

Disposal of electric and electronic equipment - see the DISPOSAL 
section of this manual.

Disconnect the appliance from the power source.

Product suitable for contact with food.

Trademark indicating that the manufacturer has made a financial 
contribution to the development and operation of a packaging 
materials recovery and recycling system.

Recycling code identifying the material from which the packaging 
is made – corrugated cardboard.

The appliance is intended for indoor use for private purposes.  

Warning! Hot surface! Risk of burns!

4. MEANING OF SYMBOLS
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5. APPLIANCE COMPONENTS

1. Water container lid 
2. Water container
3. Steam control knob (controls milk 

frothing intensity)
4. I/O button 
5. COFFEE button (for coffee brewing)
6. STEAM button (for milk frothing)
7. Portafilter with filter basket
8. (Two) coffee nozzles

1

4

5

6

7

10

12

11

8

9

2

3

13

9. Steam nozzle (for milk frothing)
10. Power cord with plug
11. Dripping grill 
12. Dripping tray
13. 2-in-1 scoop (for filling the filter 

basket and compacting coffee)
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1. 1 x Espresso machine
2. 1 x Water container (with non-removable lid and MIN and MAX markings)
3. 1 x Portafilter  
4. 1 x Filter basket (large for making two cups of coffee)
5. 1 x 2-in-1 scoop  
6. 1 x Dripping tray
7. 1 x Dripping grill  
8. 1 x Instruction manual

Open the packaging and carefully take the appliance out. Make sure that the set 
is complete and that its components are undamaged. Check that plastic parts are 
not broken and the power cord is not damaged. If you find that any components 
are missing or damaged, contact the vendor and do not use the product. Keep the 
package or recycle it in accordance with the local regulations.

6.SET CONTENTS

Caution! To keep children safe, do not leave packaging parts (plastic 
bags, cardboard boxes, expanded polystyrene elements etc.) freely 
accessible. Danger of suffocation!

7.1 Before use  
1. Unpack the appliance.
2. Make sure that the appliance is off and the LED at the I/O button     is not lit.
3. Make sure the power supply parameters of the appliance match the parameters 

of the local mains (see section 2. Technical data). The outlet must be equipped 
with a protective grounding pin.

ATTENTION! Components that come into contact with food (portafilter, filter basket, 
2-in-1 scoop, dripping grill, dripping tray, water container with lid) should be cleaned 
as described in section 8 Cleaning and maintenance.
ATTENTION! The appliance is not provided with a cup or a mug. You need to get one 
beforehand. 
ATTENTION! Clean the internal conduits before first use. To do so, follow the 
procedure described below:
4.  Put the appliance on a flat and stable surface. Make sure that an outlet socket is 

easily accessible. 
5.  Install the dripping tray and place the dripping grill on it. 

7. OPERATION



28

6. Remove the water container from the back of the appliance. Fill it with water. 
The water level must be between the minimum (MIN) and maximum (MAX) level 
markings on the container. Replace the container. 

7. Install the portafilter with the filter basket - follow the procedure described in 
section 7.5 Portafilter installation. Do not put coffee into the filter basket. Make 
sure that the portafilter has been correctly installed and its handle is aligned with 
the LOCK symbol. 

8. Place a cup/mug on the dripping tray, directly below the coffee nozzle. Make sure 
that the steam control knob is in the OFF position.  

9. Insert the power cord plug into the outlet socket (the socket must be equipped 
with a protective ground pin).  

10. Press the  button to switch on the appliance. A red LED placed next to the 
button will be lit. 

11. Press the  button to start the coffee pouring process. As soon as water starts 
coming out, press the button again to stop the process. Press the steam button  

 and wait for a while until the appliance is heated. A green LED next to the  
symbol will be lit.

12. Press the  button to start the first rinsing process. To stop the process, press 
the  button again. Repeat the process until all the water from the container is 
used. 

13. When water stops coming out, remove the water container, clean and dry it. Wash 
the cup/mug used for first rinsing. Now you can start brewing coffee. 

Attention! A disturbing noise may be heard when the appliance is rinsed and water 
comes out from the nozzle. This is normal when the appliance releases air and steam.

7.2 Preheating
To make sure that the brewed coffee is hot, the water used to make it should be 
preheated. In order to preheat water follow the instructions contained in items 1 
through 6 in section 7.1 Before use.
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1. Install empty portafilter in the coffee machine.
2. Place a cup/mug on the dripping tray, directly below the coffee nozzle. 
3. Make sure that the steam control knob is in the OFF position.

4. Insert the power cord plug into the outlet socket (the socket must be equipped 
with a protective ground pin). 

5. Press the  button to switch on the appliance. A red LED next to the button will 
be lit. 

6. Press the  button to start the coffee pouring process. 
As soon as water starts coming out, press the button again to stop the process. 
This will guarantee that the water will be hot. When the water is heated, the green 
LED next to the  symbol will be lit.

7. Fill the portafilter with coffee as described in section 7.6 Filling the portafilter 
with coffee. Install the portafilter in the coffee machine as described in section 
7.5 Portafilter installation/removal.

8. The appliance is ready for proper coffee brewing, as described in section 
7.3 Making an espresso or 7.4 Making coffee with milk.

7.3 Making an Espresso  

ATTENTION! Use only fresh, cold, potable water for brewing coffee.

ATTENTION! Using freshly ground coffee is recommended. Well ground coffee 
should have the consistency of salt. .
1. Follow the instructions contained in items 1 – 8 in section 7.1 Preheating.
2. Press the  button to start the coffee brewing process. 
3. To stop the coffee pouring process, press the  button again.

ATTENTION! Do not leave the coffee machine unattended when coffee is being 
poured, as the process needs to be stopped manually with the  button.

4. Remove the cup or mug.
5. Remove the coffee grounds from the portafilter.
ATTENTION! The appliance will turn off automatically after ca. 25 minutes.
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7.4 Making coffee with milk
ATTENTION! Prepare a mug with milk to be frothed. The mug for milk frothing is not 
included in the set.   

To make cappuccino, make a coffee and add frothed milk. 

1. Make an espresso as described in section 7.3 Making an espresso. 
2.  Press the steam button  . The LED next to the  button will go off. Wait for a 

moment until a green LED is lit next to the  button. 
ATTENTION! During operation, the LED next to the   button will go on and off 
indicating that a constant temperature is being maintained.

3.  Make sure that the steam control knob is in the OFF position.

 
4. Fill the mug with cold, whole milk.
Attention! Using refrigerated whole milk is recommended to obtain better-tasting 
coffee. The milk should not be warm. 
Attention! When choosing the size of the mug/container for frothing milk, make sure 
that its diameter is no less than 70 mm ± 5 mm. Remember that the quantity of 
milk will increase twofold. Make sure that the height of the mug/container for milk 
is sufficient.
Warning! Never abruptly turn the steam control knob for adjusting milk frothing 
intensity; otherwise, a large amount of steam will build up within a short time, which 
may result in burns or in milk spilling from the container/mug. 
5.  Place the steam nozzle for milk frothing in the mug/container, so that its tip is 

situated about 1-2 cm below the rim of the mug/container. When frothing milk, 
move the mug/container upwards and downwards. Slowly turn the steam control 
knob counter-clockwise. Steam will come out of the nozzle and will froth the milk. 

6.  When the milk is frothed to your liking, turn the steam control knob clockwise to 
the limit and press the  button to deactivate the milk frothing function.    

Attention! It is recommended to wait about 2 minutes before using the appliance 
again. 
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7. Pour the frothed milk into the previously made espresso. Your cappuccino is now 
ready. Add sugar to taste or sprinkle the froth with a small amount of ground 
cocoa, cinnamon or cardamom. 

8. Using a wet sponge, clean the steam nozzle immediately after the steam has 
stopped coming out. Be careful so as not to get scalded.

9. Turn the appliance off with the  button.
ATTENTION! The appliance will turn off automatically after about 25 minutes.

7.5 Portafilter installation/removal
1. Install the basket filter in the portafilter. Make sure that the basket filter projection 

fits into the opening in the portafilter. Fill the basket filter with ground coffee, as 
described in Section 7.6 Filling the basket filter with coffee.

2. Install the portafilter in the coffee machine. Align the portafilter handle with the 
INSERT marking, insert the filter basket into the opening and turn the portafilter 
right to the limit. The handle of a correctly installed portafilter should be aligned 
with the LOCK marking.

3. Turn the portafilter to the left and remove the basket filter from the opening.
Attention! To obtain the best-tasting coffee, use freshly ground top-quality coffee. 

Attention! Making 1 cup of coffee requires a smaller basket filter (not included in the 
set; smaller basket filters are available at stores offering suitable accessories). To 
make 2 cups of coffee, use the filter basket included in the set.  

7.6 Filling the filter basket with coffee
1. Install the basket filter in the portafilter. Make sure that the basket filter projection 

fits into the opening in the portafilter.
2. Fill the filter basket with freshly ground coffee. 
3. Make sure that the surface of the coffee is not above the filter basket rim.
4. Tamp the coffee with the tamper. Add some if necessary. Tamp the coffee again.
5. Remove excess coffee from the basket filter rim, so that the portafilter can be 

easily installed in the socket in the coffee machine.
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ATTENTION! Coffee tamping is a very important part of the process of making 
coffee with a coffee machine.  

7.7 Filling the water reservoir
1. Remove the container from the coffee machine. To do so, slide the container 

upwards.
2. Open the container lid. The container lid cannot be removed completely. To open 

it, slide it upwards and tilt in the direction opposite to the guides.

 7.8 Temperature reduction

After steam is generated or a cappuccino is made, the appliance temperature 
increases, which means that its components may become hot (as the appliance 
generated high pressure). In this case, the LED next to the   button will flash. This 
means that the appliance temperature should be lowered. Turn the steam control 
knob all the way to the left in order to release hot water/steam from the nozzle and 
cool down the appliance. 
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8.1 Basic rules
Proper and regular cleaning will ensure safe operation and extend the life span of the 
appliance.

Warning! Before performing cleaning and maintenance operations, 
turn the appliance off, disconnect it from the power source and let it 
cool down, so as to avoid burns and electric shock.

ATTENTION! 
Do not clean the appliance with any strong chemicals, alkali, abrasive or disinfecting 
agents, as they may damage the surface of the appliance.

Do not use metal, sharp or rough cleaning accessories, as they may damage the 
surface of the appliance! 

Do not pour any liquids other than water into the water container. Do not add 
anything to water.

Do not immerse the appliance or its power cord in water or other liquids.

Before you use the appliance again, make sure it is completely dry. 

To extend the lifespan of the appliance and make sure that it remains in good 
working order, it is recommended that parts that come into contact with food be 
washed after every use.  

Cleaning the appliance
1.  Disconnect the appliance from the power source.
2.  Regularly wipe the appliance housing with a damp cloth. 

Cleaning accessories
Attention! Washing appliance parts in a dishwasher is not recommended. 
1.  Wash the dripping tray, the dripping grill, the 2-in-1 scoop, the portafilter and the 

filter basket under running water with some mild detergent. Rinse the components 
thoroughly and leave until dry.

Cleaning the filter basket and the portafilter
1. Remove the portafilter from the appliance. 
2. Lift and hold the filter basket lock.
3. Tap the filter basket to remove coffee grounds. 
4.  Lower the filter basket lock.
5.  Remove the filter basket from the portafilter.

8. CLEANING AND CARE
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The appliance does not contain any user-serviceable parts. Do not attempt to repair 
it on your own. Always have the appliance repaired by a professional.
If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service 
centre representative, or a properly qualified individual. 

9. REPAIR

6.  Wash the portafilter and the filter basket as described under Cleaning accessories 
above. 

Cleaning the water container
1. Remove the water container from the appliance and empty it. ATTENTION! The 

container lid cannot be removed completely. To open it, slide it upwards and tilt in 
the direction opposite to the guides.

2. Carefully wash the container and its lid under running water with some mild 
detergent. 

3. Leave until completely dry. 

Removing scale and self-cleaning procedure
Okresowo należy ekspres odkamienić postępując zgodnie z poniższymi 
wskazówkami. Do odkamieniania należy użyć środków dostępnych do odkamieniania 
lub kwasku cytrynowego.
1.  Fill the water container with water and the selected scale removing agent at a 

suitable ratio.
2.  Next, follow the procedure described in items 1-6 of section 7.2 Preheating to 

heat water.
3.  When the LED at the  button goes on, press the  button and make two cups 

of water (about 200 ml). Press the  button to stop the process.
4.  Press the  button; steam control knob in the OFF position, the LED at the  

button will go off. Wait until the LED at the  button is lit. Turn the steam control 
knob to the left and generate steam for 2 minutes. Next, turn the steam control 
knob to the OFF position to stop steam generation. Press the  button to turn the 
appliance off. Leave the descaling agent in the appliance for at least 15 minutes.

5.  Press the  button to activate the appliance again. Wait until the LED at the    
button is illuminated, then press the  button in order to remove the remaining 
water with descaling agent from the water container.

6.  Repeat steps 2 -5 without the descaling agent. Use fresh, cold water at least twice 
to rinse all descaling agent residue out of the coffee machine.

7.  After descaling is completed, turn the appliance off by pressing the  button.
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Before you contact a service centre, check the following list of most frequent 
problems: 
Problem Cause Possible solutions

Water 
leaks out of 
the water 
container 

- the water container has not 
been installed correctly 
- the MAX water level has been 
exceeded

- install the water container correctly

- the water level in the water 
container should be between the MIN 
and MAX markings 

Water leaks 
from under 
the coffee 
machine

- too much water on the dripping 
tray 
- the coffee machine has been 
damaged 

- empty the dripping tray 

- take the appliance to a service 
centre

Coffee will not 
come out of 
the appliance 

- insufficient amount of water
- coffee ground too finely
- not enough coffee in filter 
basket
- the appliance has not been 
connected to the power source 
or has not been turned on 
- the coffee in the filter basket 
has been tamped down too 
much
- the rubber pad is still installed 
on the water container outlet

- add water
- add more coarsely ground coffee
- add coffee to the filter basket

- connect the appliance to the mains 
or turn it on 

- mix the coffee in the filter basket

- remove the rubber pad from the 
water container outlet

Coffee/water 
leaking from 
the portafilter

- portafilter not installed correctly 
- too much coffee in the filter 
basket
- coffee has been deposited 
on the filter basket inside the 
portafilter  

- install the portafilter correctly 
- remove some coffee from the 
portafilter 
- clean the filter in the portafilter

Milk is not 
frothed 

- too little milk or milk is low-fat 
- milk is not cool enough
- the LED signalling the steam 
function is not illuminated 

- add milk or use whole milk
- chill the milk
- move the steam switch to the ON 
position

Appliance will 
not turn on

- appliance has not been 
connected properly to the mains

- if the appliance has been connected 
properly and still will not work, 
submit a complaint - see section 
13 Warranty and service for more 
information
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Always keep the appliance in a dry and well-ventilated location inaccessible to 
children.
Protect the appliance against vibration and shock during transport.

10. STORAGE AND TRANSPORTATION

11.DISPOSAL

The packaging materials are 100% recyclable and are marked with a recycling 
symbol. The packaging should be recycled in accordance with local regulations.
Keep the packaging materials out of children’s reach, as the materials can pose a 
hazard.
Correct disposal of the appliance:

1. According to the WEEE Directive 2012/19/UE, the crossed-out wheelie bin 
symbol (shown on the left) is used for labelling all electric and electronic 
devices requiring segregation.

2. Do not dispose of the spent product with domestic waste: hand it over 
to an electric and electronic device collection and recycling centre. The 
crossed-out wheelie bin symbol placed on the product, instruction manual 
or package communicates this requirement.

3. The materials contained in the device can be recycled in accordance with 
the specific marking. By recycling materials and spent equipment you will 
help to protect the environment.

4.  Information on electrical and electronic devices collection points is 
available from local government agencies or from the dealer.

This appliance has been designed, manufactured and marketed in accordance with 
the requirements of the Low Voltage Directive and the Electromagnetic Compatibility 
Directive. Therefore, the product has been marked with the CE mark and a declaration of 
conformity has been issued for it, which is made available to market regulators.

12  CE DECLARATION

Coffee is 
coming out too 
fast

- the coffee has not been ground 
enough and is too coarse
- not enough coffee in the filter 
basket 
- coffee not tamped enough

- replace the coffee with more finely 
ground coffee
- add coffee to the filter basket
- tamp down the coffee in the filter 
more densely 
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13 WARRANTY AND SERVICE

In order to claim a product, you must deliver the product to the Customer Service 
Center at any Biedronka store.
If you have any product-related questions or problems, write us at: 

• infolinia@vershold.com
• or call us at: : +48 667 090 903

Informacje o statusie naprawy można uzyskać kontaktując się z serwisem.
Warranty and post-warranty service provider:  QUADRA-NET Sp. z o.o.

• mobile: 664 44 88 00
tel. 61/853 44 44 

• e-mail: infolinia@quadra-net.com
www: www.quadra-net.pl

Your opinion is important to us. Please rate our product on our page: 
www.vershold.com/opinie

Manufacturer (“Warrantor”):
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o. 
ul. Żwirki i Wigury 16A, 
02-092 Warszawa, Polska
Made in China

Warranty card 
1. Stamp ..................................................................................................................................
2. Date of sale   .......................................................................................................................
3. Signature ..............................................................................................................................
4. Device name   ......................................................................................................................
5. Device model   ....................................................................................................................
6. Serial No. or lot No ............................................................................................................
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General terms and conditions of warranty 
1. The Warrantor for this product warrants that within 24 months from the product 

purchase date confirmed with a duly completed warranty card, the product will be, 
at the discretion of the Warrantor, subject to:
a) free repair to be performed by the Warrantor, with the reservation that 

removed, damaged or faulty parts of the product shall become the property 
of the Warrantor in order to ensure the Customer’s safety,

b) replacement with a new product at the point of product purchase, as a result 
of which the damaged or faulty product shall become the property of the 
Warrantor,

c) return in exchange for reimbursement of the product’s purchase price, as a 
result of which the damaged or faulty product shall become the property of 
the Warrantor

2. A damaged product means a product failing to provide the features described in 
the Instruction Manual due to intrinsic properties of the device.

3. The Beneficiary under the warranty shall deliver the appliance to the Customer 
Service Point at a given store in order to submit a complaint about the equipment. 
When asserting your rights under warranty, you need to present a duly completed 
warranty card or a purchase receipt/invoice together with an as detailed as possible 
description of the device’s defect, in particular of the external manifestations of 
the defect.

4. A warranty card without the vendor’s stamp and signature and without the sale 
date is invalid.

5. The warranty excludes products with physical damage other than that caused by 
the manufacturer or distributor, including specifically any damage resulting from 
incorrect usage or force majeure.

6. The warranty excludes products without the tamper-proof seal, unless an 
authorized Service employee has removed the seal.

7. The Service shall endeavour to complete the repair within 21 days. The said time 
limit may be extended to 1 month in the event that spare parts currently unavailable 
at the Service must be purchased.

8. To facilitate the repair, the product should be returned to the Service complete with 
all its original components.

9. This warranty for the sold consumer product does not exclude, restrict or suspend 
the rights of the buyer related to the regulations concerning implied warranty for 
defects pursuant to the Civil Code of 23 April 1964 (Journal of Laws Dz.U.2014.121).

10. Territorial scope of warranty coverage: the territory of the Republic of Poland.
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