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UMÍSTĚNÍ 

Kávovar postavte na rovnou plochu, kde nemůže dojít k jeho převrhnutí a následnému zranění osob. 

Nepoužívejte kávovar v přírodě a v místnostech, kde je okolní teplota nižší než 5 stupňů Celsia. 

Kávovar nestavte na horké plochy nebo blízko k otevřenému ohni. 

Kávovar umístěte minimálně 60 cm od zdrojů vody (umyvadlo, dřez) či otevřeného ohně. 

 

ČIŠTĚNÍ 

Před čištěním musí být vypnut hlavní vypínač (9) a přívodní kabel (7) vytažen ze zásuvky. Pak počkejte, až kávovar 
vychladne. 

Nedávejte kávovar pod tekoucí vodu a ani ho do vody neponořujte. 

Je zakázáno části kávovaru sušit v troubě nebo mikrovlnné troubě. 

 

ÚDRŽBA 

Při delším nepoužívání (např. na noc), vypnout hlavní vypínač (9) a přívodní kabel (7) vytáhnout ze zásuvky. 
Vyprázdnit nádobku na vodu. 

Kávovar uchovávat na suchém místě mimo dosah dětí a chránit ho před prachem a špínou. 

 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

Kávovar mohou používat děti od 8 let pouze pod dozorem dospělých a v případě, že jsou vyškoleny v používání 
kávovaru a když jsou obeznámeny s nebezpečími, které při používání kávovaru hrozí. Děti od 8 let mohou kávovar 
čistit pouze pod dohledem dospělých. Nenechávejte kávovar bez dozoru a uchovávejte přívodní kabel (7) mimo 
dosah dětí mladších 8 let. 

Při poškození přívodního kabelu (7), zástrčky (10), při poškození kávovaru nebo libovolné poruše kávovar 
nepoužívejte a odevzdejte jej autorizované opravně k opravě a přezkoušení. 

Díly kávovaru, které přicházejí do styku s elektrickým proudem, udržovat mimo dosah vody. Hrozí nebezpečí 
zkratu a poškození kávovaru. 

Vzhledem k užívání páry a horké vody hrozí nebezpečí popálení. 

Kávovar je určen pro domácí a kancelářské použití. 

Kávovar připojte na odpovídající elektrickou zásuvku a ubezpečte se, že je tato uzemněna a napětí odpovídá 
hodnotám uvedeným na výrobním štítku kávovaru. 

Nikdy nepoužívejte kávovar, je-li poškozen přívodní kabel (7) či zástrčka (10). 

Přívodní kabel (7) nikdy neohýbejte přes ostré hrany či rohy, nepokládejte ho na horké plochy a chraňte před 
olejem. 

Kávovar nezvedat nebo popotahovat za přívodní kabel (7). 

Zástrčku (10) přívodního kabelu (7) vytáhneme ze zásuvky v následujících případech: 

1. Před vyjmutím nebo nasazením nádržky na vodu (8). 

2. Před plněním nádržky na vodu (8) vodou. 

3. V případě poruchy. 

4. Když není kávovar delší dobu používán. 

5. Před čištěním kávovaru. 

Důležitá upozornění předcházející poškození přístroje: 

1. Nádržku na vodu (8) plňte výhradně čerstvou vodu. Nepoužívejte vodu perlivou nebo jiné tekutiny. 

2. Důsledně kontrolujte, aby v nádržce na vodu (8) byla vždy voda, čímž předejdete nebezpečí, kdy čerpadlo běží 
naprázdno, zavzdušní se a přehřeje, což vede k jeho poškození. 
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POUŽITÍ KÁVOVARU 

Naplnění nádržky na vodu 

Nádržku na vodu (8) vyklopit ven, nadzvednout a vyjmout. (Obrázek 1) 

Nádržku na vodu (8) naplnit čerstvou vodu, maximálně 2,5 litru. Nepřekročit rysku MAX na 
nádržce. (Obrázek 2)  

Nádržku na vodu (8) nasadit šikmo na ventil v kávovaru a vrchní část nádržky dorazit ke 
kávovaru a přesvědčit se, že nádržka je pevně přichycená. (Obrázek 3) 

 

Uvedení do provozu, nahřátí 

Používejte pouze kapsle, které jsou určené pro tento model. 

Zapojte zástrčku (10) přívodního kabelu (7) do zásuvky. 

Zapněte hlavní vypínač (9). (Obrázek 4) 

Orámování tlačítek pro výdej kávy (A) a (B) začnou blikat. Jakmile blikat přestanou a rozsvítí 
se trvale, je kávovar připraven k použití a správně nahřátý. 

 

Funkce úspory elektrické energie 

Jestliže je kávovar zapnutý a 10 minut nepoužívaný, zapne se funkce úspory energie. 
Orámování tlačítka (A) začne pomalu blikat. Pro uvedení kávovaru opět do provozu 
zmáčkněte jedno ze dvou tlačítek (A) nebo (B) a počkejte, až se kávovar opět nahřeje. 
Jakmile orámování tlačítek opět nepřetržitě svítí, je kávovar připraven k použití. 

 

PROPLÁCHNUTÍ KÁVOVARU 

Před prvním použitím kávovaru nebo po jeho delším nepoužívání, je potřeba propláchnout a 
vyčistit vnitřní vodní cesty. 

Přesvědčte se, že v kávovaru není žádná kapsle a kávovar zapněte hlavním vypínačem (9). 

Sklopte poličku pro malé šálky (3) a postavte pod trysku pro výdej kávy (4) velký šálek. 
(Obrázek 5) 

V okamžiku, kdy orámování tlačítek svítí, je kávovar připraven. Zmáčkněte jedno ze dvou 
tlačítek pro výdej kávy, čímž se spustí výdej vody a proplachování. Jakmile je šálek plný, 
zmáčkněte tlačítko znovu, čímž zastavíte výdej vody. (Obrázek 6) 

Kávovar je vyčištěn v okamžiku, kdy takto naplníte minimálně 3 šálky vodou. 

 

POZNÁMKA 

Sklopte poličku pro malé šálky (3), abyste mohli připravit správné italské espresso do 
malého šálku. (Obrázek 7) 

Při použití velkého šálku přiklopte poličku pro malé šálky (3) k tělu kávovaru a velký šálek 
postavte přímo na mřížku (15) odkapávací misky (6). (Obrázek 7) 
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PROGRAMOVÁNÍ TLAČÍTEK PRO VÝDEJ KÁVY 

Jednotlivá tlačítka pro výdej kávy (A) a (B), která jsou určená pro výdej malé kávy (A) a 
velké kávy (B), lze naprogramovat dle velikostí Vámi používaných šálků tak, že při 
zmáčknutí tlačítka pro příslušnou kávu se spustí automatický výdej kávy a při dosažení 
správného množství se výdej automaticky zastaví, čímž ale nepřijdete o možnost 
okamžitého přerušení výdeje kávy opětovným zmáčknutím příslušného tlačítka. 

Programujte následovně. Při vypnutém kávovaru zmáčkněte tlačítko pro malou kávu 
(A) a současně zapněte kávovar hlavním vypínačem (9). (Obrázek 8) 

Jakmile se spustí programovací proces, což je signalizováno rychlým blikáním 
orámování obou tlačítek, zmáčkněte tlačítko (A, pro malou kávu) nebo (B, pro velkou 
kávu)podle toho, které tlačítko chcete zrovna naprogramovat. V okamžiku, kdy do 
šálku nateče Vámi požadované množství kávy, zmáčkněte toto tlačítko ještě jednou, 
čímž výdej kávy zastavíte. Vypněte kávovar hlavním vypínačem (9), čímž dojde 
k uložení naprogramovaného množství. Pro naprogramování druhého tlačítka opakujte 
stejný proces ještě jednou pro druhé tlačítko. 

 

PŘÍPRAVA KÁVY ČI ČAJE 

Používejte pouze kapsle určené pro tento typ kávovaru. 

Postavte příslušný šálek na sklopenou poličku (3) malý šálek nebo na mřížku (15) 
odkapávací misky (6) velký šálek. 

Zvedněte páku pro vkládání kapslí (1) pomalu až na doraz (Obrázek 9) a vložte kapsli 
do příslušného otvoru. (Obrázek 10) 

 

 
 

Sklopte páku pro vkládání kapslí (1) důkladně až na doraz a zmáčkněte příslušné tlačítko pro výdej kávy (A) nebo 
(B) dle Vaší volby. (Obrázek 11) 

 

POZNÁMKA 

Kávovar je vybaven předspařovacím systémem, což znamená, že při stlačení tlačítka pro výdej kávy, neprobíhá 
výdej kávy kontinuálně, nýbrž se na chvilku zastaví a následně automaticky pokračuje. 

Pro přípravu dalšího šálku opakujte výše uvedený proces a použijte novou kapsli. 

Pro vyjmutí použité kapsle zvedněte páku pro vkládání kapsle (1) pomalu až nadoraz, čímž kapsle sama vypadne 
do nádobky na použité kapsle (6). Pokud kapsle nevypadne, páku zavřete a znovu ji zvedněte při současném 
stlačení tlačítka pro výdej kávy (A). 

 

PO PŘÍPRAVĚ KÁVY ČI ČAJE 

Po přípravě Vaší kávy či čaje je nutné, abyste vyjmuli použitou kapsli zvednutím páky na vkládání kapslí (1), čímž 
použitá kapsle spadne do nádobky na použité kapsle (6). POKUD TAK HNED NEUČINÍTE, MŮŽE POUŽITÁ KAPSLE 
V OTVORU ZASCHNOUT A PŘICHYTIT SE. 

Pravidelně vyprazdňujte nádobku na použité kapsle (6), minimálně vždy večer po vypnutí kávovaru. 

Když víte, že nebudete kávovar delší dobu používat, vypněte ho hlavním vypínačem (9). Nahřátí kávovaru při jeho 
zapnutí je rychlé, cca 1 minuta. 
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VYPRÁZDĚNÍ NÁDOBKY NA POUŽITÉ KAPSLE 

Nádobku na použité kapsle (6) pravidelně vyprazdňujte a myjte. 

Nádobku vyjměte z kávovaru (Obrázek 12), vyprázdněte a umyjte společně 
s mřížkou odkapávací misky (15) a odkapávací miskou (6). 

Po uschnutí ti utření sestavte odkapávací misku s nádobkou na použité kapsle 
(6) a zasuňte do kávovaru. (Obrázek 13) 

 

UCHOVÁVÁNÍ KÁVOVARU 

Když kávovar nepoužíváte, vypněte jej ze zásuvky, vyprázdněte nádržku na 
vodu (8) a nádobku na použité kapsle (6), vše důkladně umyjte a nechte 
uschnout. 

Kávovar uchovávejte na suchém, pro děti nepřístupném, místě a chraňte před 
prachem a špínou. Doporučujeme jeho uskladnění v originálním obale. 

Teplota okolí by neměla klesnout po 5 stupňů Celsia. 

 

ODVÁPNĚNÍ 

Kávovar by se měl zhruba každé 2 měsíce odvápnit. Při odvápnění postupujte 
stejně jako při propláchnutí kávovaru (strana 4), jen místo vody naplňte 
nejdříve nádržku vody (8) vhodným odvápňovacím prostředkem určeným pro 
odvápnění kávovarů. 

Postupujte přesně dle návodu na odvápňovacím přípravku a po odvápnění 
kávovar důkladně propláchněte. 

Pro provedení odvápnění můžete kontaktovat i značkový servis či Vašeho 
dodavatele kávovaru. 

 

 

 

 

SERVISNÍ STŘEDISKO 

 

 

 

 
 

 


