GIRO
ESPRESSO

“DOKONALÝ ŠÁLEK KÁVY”

MACHINE

KOMPAKTNÍ, STYLOVÝ A VÝKONNÝ

GIRO je jedinečný, stylový a kompaktní kávovar, vyvinutý speciálně pro
společnost JDE Professional. Díky němu můžete připravit pokaždé ten
nejlepší šálek espressa nebo černé kávy, stejně jako lahodné variace s
čerstvým mlékem jako skutečný barista. Vyzkoušejte pohodlí domácího
kávovaru s kvalitou profesionálního kávovaru. V tomto letáku vám
vysvětlíme, jak automat nainstalovat, abyste si mohli svůj první šálek
kávy vychutnat co nejdříve!

KROK ZA KROKEM K PRVNÍMU ŠÁLKU

1
Odstraňte fólii z
displeje.

4
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Zasuňte zástrčku
do zásuvky a
zapněte zařízení Giro.

2
Naplňte nádržku na
vodu (v zadní části).

5
Mlýnek na kávu jsme
pro dokonalou chuť již
nastavili.

3
Naplňte zásobník na
zrnka (v horní části).

6
Postupujte krok za krokem podle instalačních
pokynů na displeji.

PŘESNĚ JAK HO MÁTE RÁDI

SKVĚLÝ DOPLNĚK PRO LAHODNÉ MLÉČNÉ VARIACE

INSTALACE KROK ZA KROKEM

Může se lišit podle země

1

2

Spuštění instalace:
vyčkejte na obrazovku
s výběrem jazyka.

Vyberte jazyk: stiskněte < nebo > a potvrďte tlačítkem start.

3
Přečtěte si pokyny a
stiskněte start nebo
< pro návrat zpět.

4
Vyberte jednotku pro
objem: stiskněte
< nebo > a následně
tlačítko start
1 litrová lednice na mléko

K DOSTÁNÍ TAKÉ
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Zadejte, zda
používáte vodní filtr.
Vyberte ano nebo
ne pomocí tlačítek
< nebo > a stiskněte
tlačítko start.

Změřte tvrdost vody
pomocí přiloženého
proužku a vyberte
pomocí tlačítek
< nebo > + tlačítko
start.

7
Jakou kávu pijete
nejraději? Stiskněte
start pro výběr
profilu.

8
Stiskněte < nebo >
pro zvolení profilu a
poté stiskněte start.

1 litrová lednice na mléko +
podstavec pro optimální
využití obsahu

5 litrová lednice na mléko +
podstavec

• BRITA vodní filtr + změkčovač do zásobníku na vodu
• Sada pro pevné připojení vody a volitelný externí vodní filtr BRITA

OBSAH BALENÍ
• 2 x sáček Renegite
• Proužek na testování tvrdosti vody
• Blistr čisticích tablet pro spařovací
jednotku
• Dóza čisticích tablet na mléko Rinza
• Stručný návod k obsluze
• Bezpečnostní brožura
• Hadička na mléko s regulací průtoku

NASKENUJTE & PŘEČTĚTE SI VÍCE
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Zadejte, jestli používáte
čerstvé mléko. Zapojte hadičku na mléko,
vyberte ano nebo ne
pomocí < nebo > a
stiskněte start.

Pokud používáte
čerstvé mléko,
naplňte chladicí
nádobu čerstvým
mlékem a stiskněte
start.

11
Pro propláchnutí:
pod výpust umístěte
hrnek nebo šálek
(min. 250 ml).

12
Při proplachování:
displej bliká oranžově
a černě, po několika
vteřinách zahájí
zařízení GIRO proces
proplachování.

INSTALACE JE DOKONČENA, VYCHUTNEJTE SI SVŮJ PRVNÍ ŠÁLEK!

Naskenováním tohoto kódu přejdete
na naši technickou podporu pro
zařízení Sprso GIRO, kde najdete
další informace o specifikaci přístroje,
návod k použití nebo instalaci:

