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1. POPIS P¤ÍSTROJE (VIZ STR. 3)

A Ohfiívací plocha na ‰álky
B Otoãn˘ knoflík páry
C Tryska páry
D NapûÀovaã
E NádrÏ na vodu (vyjímatelná)
F Podnos na ‰álky
G Nádobka odkapávaãe (vyjímatelná)
H Kryt pfiístupu k obsluze
I Zafiízení pro v˘dej kávy (v˘‰kovû nastavitelné)
J Ovládací panel
K Víko zásobníku na zrnkovou kávu
L Víãko násypky na mletou kávu umístûné upro-

stfied

M Spafiovací jednotka
N Pfiípojn˘ kabel
O NapûÀovaã (vyjímateln˘)
P Tryska napûÀovaãe (vyjímatelná)
Q Odmûrka na pfiedemletou kávu
R Nádoba (vyjímatelná) na pouÏitou kávu
S Knoflík k nastavení stupnû mletí
T Zásobník na zrnkovou kávu
U Prostor k uloÏení odmûrky
V Násypka na pfiedemletou kávu
Z Pohybliv˘ ‰uplíãek

Ovládací panel 

1) Tlaãítko zapnutí/vypnutí kávovaru
2) Svûtelná kontrolka 1 ‰álek a OK teplota kávy
3) Tlaãítko v˘dej kávy pro jeden ‰álek
4) Svûtelná kontrolka 2 ‰álky a OK teplota kávy
5) Tlaãítko v˘dej kávy pro dva ‰álky
6) Svûtelná kontrolka páry a OK teplota páry
7) Tlaãítko k navolení funkce páry
8) Knoflík voliãe mnoÏství kávy (malá, normální

nebo velká káva)
9) Knoflík voliãe mnoÏství mleté kávy (k pfiípravû

slabé, normální nebo silné kávy) 

1
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10) Tlaãítko proplachování a odvápnûní
11) Tlaãítko navolení pfiedem umleté kávy

(vyluãuje fungování kávoml˘nku)
12) Svûtelná kontrolka (vyluãuje kávoml˘nek)
13) Svûtelná kontrolka alarmu odvápnûní
14) Svûtelná kontrolka v‰eobecného alarmu
15) Svûtelná kontrolka – nádoba na pouÏitou kávu

je plná nebo není nasazená na kávovar
16) Svûtelná kontrolka – není voda v nádrÏi nebo

nádrÏ není nasazená na kávovar
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2 BEZPEÂNOSTNÍ UPOZORNÙNÍ
P¤EâTùTE SI POZORNù POKYNY K POUÎITÍ
SPOT¤EBIâE A USCHOVEJTE SI JE!
• Tento spotfiebiã je konstruovan˘ pro “vafiení

kávy espresso” a pro “ohfiívání nápojÛ”:
dávejte pozor, abyste se neopafiili proudem
vody, párou nebo pfii nevhodném pouÏívání
pfiístroje.

• Tento spotfiebiã se smí pouÏívat pouze v
domácnostech. KaÏdé dal‰í pouÏit í  je
povaÏováno za nevhodné a tudíÏ nebez-
peãné.

• V˘robce není zodpovûdn˘ za pfiípadné ‰kody
zpÛsobené nevhodn˘m, chyb˘m anebo nero-
zumn˘m pouÏíváním spotfiebiãe.

• Pfii provozu spotfiebiãe se nedot˘kejte hork˘ch
ãástí spotfiebiãe. Dot˘kejte se rukojetí nebo
úchytÛ.

• Nedot˘kejte se pfiístroje pokud máte mokré
nebo vlhké ruce nebo nohy.

• Nedovolte, aby tento spotfiebiã pouÏívaly
nesvéprávné osoby nebo dûti bez dohledu.

• Nedovolte dûtem, aby si se spotfiebiãem hrály.
• V pfiípadû, Ïe se spotfiebiã po‰kodí nebo fun-

guje ‰patnû, vypnûte jej a nepokou‰ejte se jej
vlastnoruãnû opravit. Pfiípadné opravy nechte
provést pouze v technickém servisu, kter˘ má
povûfiení v˘robce a poÏadujte, aby bylo
pouÏito pouze originálních náhradních dílÛ.
NedodrÏením shora uveden˘ch bodÛ se mÛÏe
poru‰it bezpeãnost pfii pouÏívání pfiístroje.

3 UMÍSTÙNÍ SPOT¤EBIÂE
• Po odstranûní obalu se pfiesvûdãte, o celistvo-

sti pfiístroje. Pokud máte obavy, Ïe pfiístroj je
po‰kozen˘, nepouÏívejte jej a obraÈte se na
odborníka.

• Nenechávejte obalov˘ materiál (sáãky z umûlé
hmoty, polystyrén, atp.) v dosahu dûtí, mÛÏe
b˘t pro nû nebezpeãn˘.

• Pfiístroj umístûte na vodorovnou a stabilní pra-
covní desku, daleko od vodovodních kohoutkÛ
a dfiezÛ a zdrojÛ tepla.

• Pfii umísÈování spotfiebiãe musíte dodrÏet tyto
vzdálenosti: mezi zadní stûnou a po stranách
spotfiebiãe a jin˘mi pfiedmûty musí b˘t cca 5
cm volného prostoru. Nad kávovarem musí
zÛstat alespoÀ 20 cm volného prostoru.

• Neinstalujte spotfiebiã v prostfiedí, kde teplota
mÛÏe dosáhnout ãi klesnout pod 0°C (pfii
zmrznutí vody ve spotfiebiãi mÛÏe dojít k
po‰kození pfiístroje).

• Ovûfite si, zda elektrické napûtí sítû odpovídá
poÏadovanému napûtí uvedenému na popi-
sném ‰títku spotfiebiãe. Pfiístroj zapojujte
pouze do patfiiãnû uzemnûné zásuvky s
minimálním proudov˘m ji‰tûním 10 A.
V˘robce není zodpovûdn˘ za pfiípadné ‰kody
zpÛsobené nedostateãn˘m nebo chybûjícím
uzemnûním.

• V pfiípadû, Ïe zásuvka a zástrãka spotfiebiãe
nejsou kompatibilní, nechte vymûnit zásuvku
za jin˘, vhodn˘ typ kvalif ikovan˘m
elektrikáfiem.

• Pfiípojn˘ kabel tohoto pfiístroje nesmí v
Ïádném pfiípadû vymûÀovat uÏivatel. K
v˘mûnû je nutné pouÏít speciální náfiadí.
Pokud se kabel po‰kodí, nebo je tfieba jej
vymûnit, obraÈte se v˘hradnû na technick˘ ser-
vis povûfien˘ v˘robcem. Vyvarujete se tak
ve‰kerému riziku.

• Doporuãujeme Vám, abyste co nejdfiíve nasta-
vili tvrdost vody podle pokynÛ popsan˘ch v
paragrafu 10.4.
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Pfii prvním pouÏití kávovaru je nutné, abyste se nauãili s pfiístrojem
zacházet správnû, postupujte v˘hradnû podle pokynÛ uveden˘ch v
následujících kapitolách.

4 P¤ÍPRAVA KÁVOVARU

4.1 NAPLNÙNÍ NÁDRÎE NA VODU
• Vyjmûte nádrÏ na vodu (obr. 1), vypláchnûte ji a naplÀte ji ãerstvou

vodou. Dbejte na to, abyste nepfiesáhli rysku MAX. NeÏ vyndáte nádrÏ
na vodu, musíte nejdfiíve umístit napûÀovaã smûrem do stfiedu kávova-
ru tak, aby nebránil vyndání nádrÏe.

• Nasaìte nádrÏ do uloÏení tak, Ïe zatlaãíte na doraz.
4.2 NAPLNÙNÍ ZÁSOBNÍKU NA ZRNKOVOU KÁVU
• Otevfiete víko zásobníku na zrnkovou kávu (obr.2).
• Nasypte do zásobníku zrnkovou kávu.
• Zásobník zavfiete víkem. 

POZOR: Do zásobníku se nesmí sypat pfiedem umletá káva, lyofili-
zovaná káva, karamelizovaná zrnka nebo pfiedmûty, které by
mohly pfiístroj po‰kodit.

4.3 PRVNÍ POUÎITÍ KÁVOVARU
1. Ovûfite si, zda je nádrÏ nasazená v kávovaru a zástrãka pfiípojného

kabelu zasunuta do zásuvky el. proudu.
2. NapûÀovaã otoãte smûrem ven a pod napûÀovaã umístûte ‰álek (obr. 3).

Potom kávovar zapnûte stisknutím tlaãítka      (obr. 4).
3. IHNED PO ZAPNUTÍ, DO MAX. 30 SEKUND, otoãte knoflíkem páry proti

smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ na doraz (obr. 5) (je zcela normální, pokud
je v tomto okamÏiku kávovar hluãnûj‰í).

4. Po nûkolika sekundách z napûÀovaãe vyteãe trochu vody. V okamÏiku,
kdy do ‰álku vyteklo zhruba 30 ml vody, otoãte knoflíkem páry o pÛl
otoãky ve smûru hodinov˘ch ruãiãek (obr. 6) aÏ na doraz a tím pfieru‰íte
v˘dej vody.

5. Poãkejte, aÏ zelené svûtelné kontrolky      a          pfiestanou blikat a
zÛstanou rozsvícené. (JestliÏe svûtelné kontrolky blikají, znamená to, Ïe
kávovar se zahfiívá. Zatímco rozsvícené kontrolky oznaãují, Ïe kávovar
dosáhl ideální teploty pro pfiípravu kávy – kap. 11 – body 1 a 2).
(OkamÏik pfied tím, neÏ svûtelné kontrolky pfiestanou blikat a zÛstanou
rozsvícené, kávovar provádí zcela automaticky propláchnutí pfiístroje: z
trysek vydávajcí jednotky vyteãe trochu vody. Voda steãe do nádobky
odkapávaãe).
Rada: pokud budete pfiipravovat malou kávu (ménû neÏ 60 ml), dopo-
ruãujeme Vám, nechat vytéci vodu z proplachování pfiístroje do ‰álku.
Nechte vodu v ‰álku po nûkolik sekund (pak ji vylijte) tak, aby se ‰álek
pfiedehfiál. ObdrÏená káva bude teplej‰í.

6. Nyní je kávovar pfiipraven˘ k pouÏití.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4
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5  P¤ÍPRAVA KÁVY (SE ZRNKOVOU KÁVOU)
1) NeÏ stisknete knoflík k pfiípravû kávy vÏdy si zkontrolujte, aby zelené

svûtelné kontrolky      a        byly rozsvícené a aby zásobník na
zrnkovou kávu byl pln˘.

2) Knoflíkem na pravé stranû (obr. 7) nastavte poÏadovanou chuÈ mleté
kávy. Otáãením ve smûru hodinov˘ch ruãiãek se zvy‰uje mnoÏství
zrnkové kávy, kterou kávovar pomele a tudíÏ chuÈ uvafiené kávy bude
silnûj‰í.  Pfii prvním pouÏití kávovaru budete muset pfiipravit nûkolik káv,
abyste si vyzkou‰eli a vytypovali správnou polohu knoflíku. Dávejte
pozor pfii otáãení knoflíku ve smûru hodinov˘ch ruãiãek, abyste jím neo-
toãili pfiíli‰, obdrÏeli byste pomal˘ v˘dej kávy (po kapkách), pfiedev‰ím
pfii vafiení dvou ‰álkÛ kávy.

3) Knoflíkem na levé stranû (obr. 8) nastavte poÏadované mnoÏství kávy.
Otáãením ve smûru hodinov˘ch ruãiãek se zvy‰uje mnoÏství uvafiené
kávy. Pfii prvním pouÏití kávovaru budete muset pfiipravit nûkolik káv,
abyste si vyzkou‰eli a vytypovali správnou polohu knoflíku.

4) Pod trysky kávovaru umístûte jeden ‰álek, pokud budete pfiipravovat
1 kávu (obr. 9) nebo 2 ‰álky, pokud budete vafiit 2 kávy (obr. 10).
Na povrchu kávy se vytvofií dobr˘ krém, pokud trysky kávovaru
pfiiblíÏíte co nejvíce k ‰álkÛm tak, Ïe zafiízení pro v˘dej kávy posune-
te smûrem dolu (obr. 11).

5) Stisknûte tlaãítko      (obr. 12), pokud budete pfiipravovat jednu kávu
nebo tlaãítko       (obr. 13), jestliÏe budete vafiit 2 kávy. (Kávovar
zaãne mlít zrnkovou kávu, provede krátké pfiedspafiení, pfiestávku a
potom v˘dej kávy.  Kávovar se po v˘deji nastaveného mnoÏství kávy
sám zastaví a pouÏitou mletou kávu vypustí do nádoby na pouÏitou
kávu).

6) Po nûkolika sekundách, v okamÏiku kdy se obû zelené svûtelné kon-
trolky       a           znovu rozsvítí, mÛÏete vafiit dal‰í kávu.

7) Stisknutím tlaãítka       kávovar vypnete. (Pfied vypnutím kávovar provádí
zcela automatick˘ cyklus propláchnutí: z trysek v˘deje kávy vyteãe trochu
horké vody do nádobky odkapávaãe. Dávejte pozor, abyste se neopafiili).
JestliÏe kávovar nevypnete stisknutím tlaãítka      kávovar se v kaÏdém
pfiípadû vypne sám po uplynutí 3 hodin od posledního pouÏití a pfiedtím
provede automatick˘ krátk˘ cyklus propláchnutí.

Obr.5

Obr.6

Obr.7

Obr.8

POZNÁMKA 1:  JestliÏe káva nevytéká z kávovaru nebo vytéká po kapkách,
musíte otoãit knoflíkem nastavení stupnû pomletí (obr. 17) o jeden stupeÀ po
smûru hodinov˘ch ruãiãek (viz kap. 6). Postupujte po jednotliv˘ch stupních,
dokud neobdrÏíte v˘dej kávy podle va‰ich poÏadavkÛ.

POZNÁMKA 2: JestliÏe káva vytéká z kávovaru pfiíli‰ rychle a krém, kter˘ se utvofií
na kávû je nedostaãující, otoãte trochu knoflíkem, kter˘ se nachází na pravé stranû
(obr. 7) po smûru hodinov˘ch ruãiãek. Postupujte pomalu tak, abyste si vytypovali
správnou polohu knoflíku. Otáãejte knoflíkem opatrnû, neotáãejte knoflíkem pfiíli‰
ve smûru hodinov˘ch ruãiãek, protoÏe byste obdrÏeli pfiíli‰ pomal˘ v˘dej kávy (po
kapkách). JestliÏe Vás v˘sledek po pfiípravû nûkolika káv neuspokojil, a krém není
dostateãn˘, otoãte i knoflíkem k nastavení stupnû pomletí (obr. 17) o jeden stupeÀ
proti smûru hodinov˘ch ruãiãek (viz kapitola 6).
POZNÁMKA 3:  Rady k pfiípravû teplej‰í kávy:
1) pfiipravovat jeden ‰álek malé kávy (ménû neÏ 60 ml), pouÏijte horkou vodu, kte-
rou vypláchnete ‰álek a tím ho pfiedehfiejete (viz rada kap. 4.3 – bod 5). JestliÏe
po ukonãení vafiení kávy uplynuly 2/3 minuty a chcete pfiipravit novou kávu,
musíte pfiedehfiát spafiovací jednotku tak, Ïe stisknete tlaãítko      (obr. 14).
Nechte vytékat vodu do nádobky odkapávaãe, nebo pouÏijte tuto horkou vodu k
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Obr.9

Obr.10

vypláchnutí (vodu vylijete) ‰álku do kterého budete pfiipravovat kávu. ·álek tak
pfiedehfiejete.
2) NepouÏívejte ‰álky s pfiíli‰ siln˘mi stûnami , absorbují ve‰keré teplo anebo je
nejdfiíve dobfie nahfiejte.
3) PouÏívejte pfiedehfiáté ‰álky – buì vypláchnuté horkou vodou nebo je nechte
nahfiát po dobu alespoÀ 20 minut na ohfiívací plo‰e na ‰álky, která se nachází na
horním krytu zapnutého  kávovaru.

POZNÁMKA 4: I kdyÏ je kávovar v provozu, mÛÏete v˘dej kávy kdykoliv
zastavit jednoduch˘m stisknutím tlaãítka      (obr. 12) nebo          (obr. 13),
podle toho, které ze dvou tlaãítek jste pfied tím navolili.

POZNÁMKA 5:  Pokud se Vám zdá, Ïe káva, která vytekla do ‰álku nestaãí,
stisknûte tlaãítko     (obr. 12) nebo        (obr. 13), záleÏí na tom, jaké tlaãítko
jste pfiedtím navolili a pfiidrÏte je stisknuté, dokud do ‰álku nenateãe poÏado-
vané mnoÏství kávy. (Tento úkon musíte ale provést do 3 sekund od ukonãení
v˘deje kávy z trysek kávovaru).

POZNÁMKA 6: : jestliÏe se rozsvítí alarm      (kap. 12 – bod 1), musíte do
nádrÏe na vodu nalít ãistou ãerstvou vodu, jinak by kávovar nevydával kávu.
NádrÏ na vodu lze vyjmout pouze pokud jste pfiedtím umístili napûÀovaã smû-
rem do stfiedu kávovaru. (Je normální, Ïe v okamÏiku, kdy se rozsvítí alarm 
na dnû nádrÏe zbylo je‰tû trochu vody).

POZNÁMKA 7:  kávovar poãítá poãet pfiipraven˘ch káv. Po v˘deji 14 jednotlivû
pfiipraven˘ch káv (nebo 7 dvojit˘ch káv) se svûtelná kontrolka       rozsvítí a zÛstane
rozsvícená (kap. 12 – bod 3) a signalizuje, Ïe nádoba na pouÏitou kávu je plná a je
tfieba ji vyprázdnit. Svûtelná kontrolka zÛstane rozsvícená a nelze vafiit kávu, dokud
nádobu na pouÏitou kávu nevyprázdníte. Pfii vyprazdÀování postupujte následovnû:
otevfiete kryt obsluhy na pfiední stranû kávovaru tahem za pfiíslu‰nou páãku  (obr.
15); svûtelná kontrolka       zaãne blikat (viz kap. 12 bod 9); nyní vytáhnûte nádobu
odkapávaãe (obr. 16) , vyprázdnûte ji a  vyãistûte. Nádobu na pouÏitou kávu
vyprázdnûte a peãlivû vyãistûte. Dbejte na to, abyste odstranili ve‰keré zbytky kávy,
které se usadily na dnû nádoby. Kávovar osu‰te tam, kde se vytvofiily kapky sraÏené
páry – pfiedev‰ím uvnitfi pfiístroje pod nádobou odkapávaãe. DÒLEÎITÉ: pokaÏdé,
kdy vytáhnete nádobu odkapávaãe musíte POVINNù vyprázdnit i nádobu na
pouÏitou kávu, i kdyÏ není zcela plná. Pokud tento úkon neprovedete, mÛÏe se
stát, Ïe pfii pfiípravû dal‰ích káv se nádoba na pouÏitou kávu pfieplní a kávovar se
ucpe pouÏitou kávou.

POZNÁMKA 8:  postupem ãasu se mÛÏe stát, Ïe se souãástky v kávoml˘nku
opotfiebují a káva se umele hrubûji a tudíÏ i chuÈ uvafiené kávy je jiná. 
Tuto nepfiíjemnost mÛÏete vyfie‰it tak, Ïe zmûníte nastaven˘ stupeÀ mletí
kávoml˘nku otoãením knoflíku nastavení pomletí zrnkové kávy (obr. 17) o jeden
stupeÀ proti smûru hodinov˘ch ruãiãek (podle instrukcí uveden˘ch v kapitole 6).

POZNÁMKA 9:  v pfiípadû, Ïe jste kávovar dlouho nepouÏívali, je nutné prové-
st ãi‰tûní spafiovací jednotky podle instrukcí v kapitole 10.2.

POZNÁMKA 10: JestliÏe je kávovar v provozu a vydává kávu, nesmíte v Ïádném
pfiípadû vyjímat nádrÏ na vodu. 

Pokud by byla vyjmuta nádrÏ na vodu, kávovar nemÛÏe pfiipravovat kávu a zaãne
blikat  svûtelná kontrolka (chybí voda). Pokud je poÏadována pfiíprava dal‰í kávy,
kávovar zaãne b˘t hluãn˘a káva se nepfiipravuje.

Pro opûtné spu‰tûní kávovaru je tfieba otoãit knoflíkem pro páru proti smûru hodin.
ruãiãek  aÏ na doraz a takto obnovit pfiítok vody do napûÀovaãe na nûkolik vtefiin.

Obr.11

Obr.12
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Obr.13

Obr.14

Obr.15

Obr.16

JestliÏe se rozsvítí svûtelná kontrolka signalizující nûjakou anomálii, není
tfieba se hned obracet na technick˘ servis. Problém lze skoro vÏdy vyfie‰it.
Postupujte podle pokynÛ uveden˘ch v kapitolách 12 a 13. V pfiípadû, Ïe
ani potom se Vám nepodafiilo problém vyfie‰it, nebo pokud potfiebujete
dal‰í informace, zavolejte na telefonní ãíslo uvedené v seznamu pfiiloÏeném
k tomuto návodu k pouÏití na str. 2.  JestliÏe Vá‰ stát nefiguruje na sezna-
mu, zavolejte na telefonní ãíslo uvedné na záruãním listû.

Pfii prvním pouÏití kávovaru musíte nejdfiíve pfiipravit 4-5 káv, neÏ
obdrÏíte uspokojujícího v˘sledku.

Obr.17

6 NASTAVENÍ KÁVOML¯NKU
Kávoml˘nek není nutné, alespoÀ ze zaãátku, nijak regulovat, protoÏe pfii
v˘robû kávovaru se kávoml˘nek pfiednastavuje tak, aby kávovar pfii v˘deji
kávy fungoval správnû. JestliÏe se Vám ale po uvafiení prvních káv zdá, Ïe
káva vytéká z kávovaru pfiíli‰ rychle nebo naopak pfiíli‰ pomalu (po
kapkách) proveìte nastavení v˘deje kávy otoãn˘m knoflíkem urãen˘m k
regulaci stupnû pomletí kávov˘ch zrnek (obr. 17). JestliÏe jej otoãíte o
jeden stupeÀ ve smûru hodinov˘ch ruãiãek (tj. o jednu ãíslici) obdrÏíte
rychlej‰í v˘dej kávy (nebude vytékat po kapkách).
JestliÏe jej otoãíte o jeden stupeÀ proti smûru hodinov˘ch ruãiãek obdrÏíte
pomalej‰í v˘dej kávy a zlep‰í se vzhled krému.
Zmûna tohoto nastavení se projeví po pfiípravû alespoÀ 2 káv.
Otoãn˘m knoflíkem nastavení stupnû pomletí zrnkové kávy mÛÏete
otáãet pouze bûhem provozu kávoml˘nku.

JestliÏe chcete, aby káva vytékala z kávo-
varu pomaleji a krém na kávû byl lep‰í,
otoãte knoflíkem proti smûru hodinov˘ch
ruãiãek (= jemnûji pomletá káva).

JestliÏe chcete, aby káva vytékala z kávo-
varu rychleji (nebude vytékat po kapkách)
otoãte knoflíkem po smûru hodinov˘ch
ruãiãek (= na hrubo mletá káva).

POZNÁMKA 1: Pfii v˘stupní kontrole tohoto
v˘robku se pouÏívá káva a proto je zcela
normální, pokud v kávoml˘nku zÛstanou
zbyteãky mleté kávy. 
Je ale zaruãeno, Ïe tento kávovar je nov˘.
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Obr.18

Obr.19

Obr.20

7 P¤ÍPRAVA KÁVY ESPRESSO S P¤EDEM UMLETOU KÁVOU (MÍSTO
ZRNKOVÉ KÁVY)
1. Stisknutím tlaãítka       navolíte reÏim pfiípravy kávy s pfiedem umle-

tou kávou (obr. 18). Tlaãítko s vestavûnou svûtelnou kontrolkou se
rozsvítí a signalizuje, Ïe do‰lo k navolení funkce.

2. Zdvihnûte víko umístûné uprostfied a do násypky nasypte jednu
odmûrku pfiedem umleté kávy (obr. 19) a dále postupujte podle
popisu v kapitole 5.
POZN: Stisknutím tlaãítka      je moÏná pfiíprava kávy vÏdy po jed-
nom ‰álku.

POZNÁMKA 1: V Ïádném pfiípadû nesypte do kávovaru mletou
kávu, jestliÏe je kávovar vypnut˘. Káva by se dostala do vnitfiího
okruhu kávovaru.
POZNÁMKA 2: V Ïádném pfiípadû nesypte do násypky více neÏ
1 odmûrku kávy, v opaãném pfiípadû kávovar pfiestane pipravo-
vat kávu a pfiedemletá káva se roznese po kávovaru a za‰piní
jej, anebo bude káva vytékat po kapkách.

POZNÁMKA 3: K dávkování mnoÏství kávy pouÏívejte pouze
odmûrku dodanou spolu s kávovarem. 
POZNÁMKA 4: Pfii vafiení kávy s funkcí pro pfiedem umletou
kávu pouÏívejte pouze mletou kávu urãenou pro espresso kávo-
vary: je zakázáno pouÏívat zrnkovou kávu, lyofilizovanou kávu
nebo jiné materiály, které by mohly kávovar po‰kodit.
POZNÁMKA 5: V pfiípadû, Ïe do násypky nasypete více neÏ
jednu odmûrku pfiedemleté kávy a násypka se takto ucpe,
pouÏijte nÛÏ tak, aby mletá káva propadla dolÛ (obr. 20). Potom
vyjmûte a vyãistûte spafiovací jednotku a kávovar podle popisu v
kapitole 10.2 “âi‰tûní spafiovací jednotky”.

3. V pfiípadû, Ïe po pfiípravû kávy s pfiedem umletou kávou chcete
pouÏít pfii pfiípravû kávy zrnkovou kávu, musíte zru‰it aktivaci
reÏimu pfiípravy kávy s pfiedem umletou kávou tak, Ïe tlaãítko
znovu stisknete      (svûtelná kontrolka zhasne a aktivuje se fun-
gování kávoml˘nku).

8 V¯DEJ HORKÉ VODY
• Zkontrolujte si vÏdy, zda jsou zelené svûtelné kontrolky       a            rozsví-

cené.
• Otoãte napûÀovaã smûrem ven (obr. 3).
• Pod napûÀovaã umístûte nádobu (obr. 3).
• Otoãte knoflíkem páry proti smûru hodinov˘ch ruãiãek o pÛl otoãky tj.

aÏ na doraz (obr. 5): z napûÀovaãe bude do pfiipravené nádoby
vytékat horká voda.

• V˘dej horké vody mÛÏete pfieru‰it otoãením knoflíku páry aÏ na doraz ve smûru
hodinov˘ch ruãiãek (obr. 6). NapûÀovaã umístûte do pÛvodní polohy do stfiedu
kávovaru. (Doporuãujeme, abyste pfii v˘deji horké vody nepfiesáhli dobu 2 minut).
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9 P¤ÍPRAVA KAPUÂÍNA (S POUÎITÍM PÁRY)
• Do vhodné nádoby nalijte cca 100 ml mléka na kaÏdé kapuãíno.

Pfii volbû nádoby si uvûdomte, Ïe objem mléka se 2krát aÏ 3krát
zvût‰í. POZNÁMKA: doporuãujeme pouÏít polotuãné mléko s
teplotou z chladniãky.

• NapûÀovaã posuÀte smûrem ven (obr. 3).
• Uvafite kávu espresso podle pokynÛ uveden˘ch v pfiede‰l˘ch kapi-

tolách. V tomto pfiípadû pouÏijte dostateãnû velké ‰álky.
• Pak stisknûte tlaãítko páry (obr. 21). Svûtelná kontrolka páry 

(obr. 22) zaãne blikat – signalizuje, Ïe probíhá zahfiívání pfiístroje.
• V okamÏiku, kdy svûtelná kontrolka      pfiestane blikat a zÛstane

rozsvícená znamená to, Ïe kávovar dosáhl optimální teploty k
pfiípravû páry (kap. 11 – bod 6).

• Ihned po té, maximálnû do dvou minut (jinak se kávovar pfiepne
automaticky na funkci káva), ponofite napûÀovaã do nádoby s
mlékem (obr. 23), pfiiãemÏ musíte dbát na to, abyste neponofiili do
mléka rysku vyraÏenou na napûÀovaãi (viz ‰ipka na obr. 24).
Otoãte knoflíkem páry proti smûru hodinov˘ch ruãiãek o pÛl otoãky
aÏ na doraz (obr. 5). (Dávejte pozor, abyste se neopafiili). Z
napûÀovaãe bude vycházet pára, která napûní mléko. Mléko zaãne
nab˘vat na objemu a tekutina se zmûní na krém. JestliÏe chcete
získat hodnû krémové pûny, ponofite napûÀovaã do mléka a pohy-
bujte pomalu nádobou smûrem nahoru a dolÛ. (Doporuãujeme pfii
v˘deji páry nepfiesáhnout dobu 2 minut).  

• Po dosaÏení poÏadované teploty  pfieru‰te dodávku páry tak, Ïe
otoãíte knoflíkem páry ve smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ na doraz
(obr. 6) a stisknûte tlaãítko páry       (obr. 21), ãímÏ zru‰íte aktivaci
funkce páry. 

• Pûnu nalijte do ‰álkÛ s kávou, kterou jste si pfiipravili pfiedem.
Kapuãíno je hotové (ocukrujte podle libosti, a pokud chcete, mÛÏete
mléãnou pûnu poprá‰it tro‰kou kakaového prá‰ku).
POZNÁMKA 1: : jestliÏe ihned po pfiípravû kapuãína a po stisknutí
tlaãítka páry       (obr. 21), kter˘m zru‰íte aktivaci funkce páry,
chcete uvafiit novou kávu a stisknete tlaãíko      (obr. 12) nebo       
(obr. 13) teplota kávovaru je pfiíli‰ vysoká na to, aby bylo moÏné
uvafiit kávu (zelené svûtelné kontrolky     a       blikají, signalizují
tak, Ïe teplota není vhodná). Musíte tedy poãkat zhruba deset
minut, dokud kávovar nevychladne.
RADA: jestliÏe potfiebujete, aby se kávovar rychle ochladil, zru‰te
nejdfiíve aktivaci funkce páry, otevfiete knoflík páry a nechte vytékat
vodu z napûÀovaãe do vhodné nádoby, dokud zelené svûtelné kon-
trolky      a         nepfiestanou blikat.
POZNÁMKA 2: Je dÛleÏité po kaÏdém pouÏití  napûÀovaã mléka
vyãistit.  Postupujte následujícím zpÛsobem:

• Otoãením knoflíku páry proti smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ na
doraz vypusÈte páru nebo vodu na nûkolik sekund(obr. 5). Tímto
úkonem se vyãistí trubiãka páry od pfiípadn˘ch zbytkÛ mléka.
DÒLEÎITÉ: Z hygienick˘ch dÛvodÛ doporuãujeme provádût tento
úkon po kaÏdé pfiípravû kapuãína. Vyvarujete se tak tvorbû usaze-
nin zaschlého mléka ve vnitfiním okruhu napûÀovaãe.

• Otáãejte knoflíkem ve smûru hodin. ruãiãek aÏ na doraz a jednou
rukou pfiidrÏte rukojeÈ trubiãky napûÀovaãe a druhou rukou od‰rou-

Obr.21

Obr.22

Obr.23

Obr.24
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bujte napûÀovaã otáãením ve smûru hodinov˘ch ruãiãek a poté jej
vyvléknûte smûrem dolÛ (obr. 25). 

• Trysku páry sundejte z trubiãky v˘deje tak, Ïe zatáhnete smûrem
dolÛ (obr. 26).

• Umyjte peãlivû napûÀovaã a trysku teplou vodou.
• Pfiekontrolujte, aby dva otvory vyznaãené ‰ipkou na obr. 27, nebyly

zane‰ené. Pokud je to nutné vyãistûte je jehlou.
• Trysku páry namontujete znovu tak, Ïe ji zasunete do trubiãky páry

a zároveÀ jí budete silou otáãet.
• Smontujte napûÀovaã tak, Ïe ho nasunete smûrem nahoru a za‰rou-

bujete proti smûru hodinov˘ch ruãiãek.

10 ÂI·TÙNÍ A ÚDRÎBA
• Pfied jak˘mkoliv úkonem ãi‰tûní musíte poãkat aÏ kávovar vychladne

a vytáhnout zástrãku pfiípojného kabelu ze zásuvky el. proudu.
• Kávovar v Ïádném pfiípadû neponofiujte do vody: jedná se o elek-

trick˘ spotfiebiã.
• K ãi‰tûní kávovaru se nesmí pouÏívat fiedidla nebo drsné prá‰kové

pfiípravky.  Staãí vlhk˘ a mûkk˘ hadfiík.
• Ve‰keré souãástky kávovaru se nesmí v Ïádném pfiípadû m˘t v

myãce nádobí.

10.1 ÂI·TÙNÍ KÁVOVARU 
• PokaÏdé, kdyÏ se rozsvítí svûtelná kontrolka      a zÛstane rozsví-

cená (kap. 12 – bod 3), proveìte ãi‰tûní nádoby na pouÏitou kávu
(popsané v kapitole 5 pozn. 7)

• Doporuãujeme Vám také ãistit pravidelnû a ãasto nádrÏ na vodu.
• Nádobka odkapávaãe je vybavena ukazatelem (ãervené barvy)

úrovnû hladiny vody. V okamÏiku, kdy tento ukazatel zaãne b˘t
viditeln˘ (nûkolik milimetrÛ pod nádobkou odkapávaãe), je nutné
nádobku vyprázdnit a vyãistit ji. 

• Obãas si ovûfite, aby otvory v˘deje kávy nebyly zane‰ené. Pokud je
to nutné, vyãistûte nános zaschlé kávy jehlou (obr. 28).
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Obr.25

Obr.26

Obr.27

Obr.28

Tryska 
páry NapûÀovaã



10.2 ÂI·TÙNÍ SPA¤OVACÍ JEDNOTKY
Spafiovací jednotka se musí  opakované ãistit tak, aby se nezanesla usa-
zeninami kávy (které by mohly zpÛsobit ‰patné fungování kávovaru). 
Pfii ãi‰tûní spafiovací jednotky postupujte následovnû:
• vypnûte kávovar stisknutím talãítka     (obr. 4) a poãkejte aÏ

v‰echny svûtelné kontrolky zhasnou:
• otevfiete kryt obsluhy (obr. 15);
• vyjmûte nádobku odkapávaãe a nádobu na pouÏitou kávu (obr. 16) a

umyjte je;
• stisknûte boãnû a smûrem ke stfiedu dvû ãervená tlaãítka pro

odblokování na spafiovací jednotce (obr. 29) a vytáhnûte ji smûrem
ven;

POZOR: spafiovací jednotku lze vyjmout pouze pokud je kávovar vypnut˘.
Pokud byste se snaÏili vyjmout spafiovací jednotku se spu‰tûn˘m kávova-
rem, mohli byste ji po‰kodit.
• omyjte spafiovací jednotku pod teplou tekoucí vodou. NepouÏívejte

mycí pfiípravky. Spafiovací jednotka se nesmí m˘t v myãce nádobí;
• vyãistûte peãlivû vnitfiek kávovaru. Usazeniny kávy na vnitfiních

stûnách kávovaru mÛÏete o‰krábat dfievûnou nebo umûlohmotnou
vidliãkou (obr. 30) a pak vysát vysavaãem (obr. 31);

• spafiovací jednotku zasuÀte do kolejniãek vnitfiní podpûry a na ãep ve
spodní ãásti a potom zatlaãte silou aÏ na doraz na nápis PUSH,
dokud neusly‰íte klapnutí pfii kterém se jednotka zahákla do uloÏení.
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Obr.29

Obr.30

Obr.31

Podpûra âep

Spafiovací jednotka

Zatlaãit silou aÏ na
doraz na nápis
PUSH, dokud neu-
sly‰íte klapnutí, pfii
kterém se jednotka
zahákla do uloÏení.

Po zaklapnutí se
pfiesvûdãte, zda se
ãervená tlaãítka vysu-
nula smûrem ven.

Nasadit ãep do spodní trubiãky
spafiovací jednotky.



Pfiesvûdãte se, zda se dvû ãervená tlaãítka vysunula smûrem ven. Jinak by
se dvífika krytu nezavfiela.

POZNÁMKA 1: V pfiípadû, Ïe spafiovací jednotka není dobfie
nasazená do svého uloÏení a nesly‰eli jste typické klapnutí a dvû
ãervená tlaãítka se dobfie nevysunula smûrem ven, kryt nelze
zavfiít a kávovar tudíÏ nefunguje (pfii zapnutí kávovaru zaãnû
blikat svûtelná kontrolka      (kap. 12 – bod 9).
POZNÁMKA 2: pokud se Vám stane, Ïe se spafiovací jednotka
ztûÏka nasunuje do svého uloÏení (pfied nasunutím) stisknûte ji silou
souãasnû z vrchní i ze spodní strany tak, aby se zmen‰ila na
správn˘ rozmûr – viz obrázek 32.
POZNÁMKA 3: v pfiípadû, Ïe se vám stále nedafií spafiovací jednotku
nasadit na kávovar, zavfiete kryt pfiístupu k obsluze a vytáhnûte
zástrãku pfiípojného kabelu ze zásuvky a zase jí znovu zasuÀte.
Vyãkejte aÏ v‰echny svûtelné kontrolky zhasnou, pak otevfiete kryt a
spafiovací jednotku nasaìte na pfiístroj.

• nádobku odkapáveãe spolu s nádobkou na pouÏitou kávu nasaìte
na pfiístroj;

• zavfiete kryt pfiístupu k obsluze.
10.3 ODVÁPNÙNÍ
NepfietrÏit˘m ohfiíváním vody pfii pfiípravû kávy se postupnû ve vnitfiních
okruzích kávovaru tvofií vodní kámen. Tento fakt je zcela normální.
Blikající svûtelná kontrolka        signalizuje okamÏik, kdy je nutné provést
odvápnûní (kap. 12 – bod 5).
POZNÁMKA: i pfiesto, Ïe se rozsvítí svûtelná kontrolka          , mÛÏete v kávova-
ru dále pfiipravovat kávu.
Postupujte následovnû:
• je tfieba vlít do nádrÏe (pfiedem vyprázdnûné) obsah jedné

lahviãky odvápÀovacího prostfiedku DURGOL (125ml) a
jeden  litr vody

• pod napûÀovaã umístûte nádobu s objemem minimálnû 1,5
litrÛ (obr. 3);

• zapnûte kávovar stisknutím tlaãítka       (obr. 4);
• poãkejte aÏ zelené svûtelné kontrolky      a          pfiestanou blikat a

zÛstanou rozsvícené;
• stisknûte tlaãítko       a pfiidrÏte je stisknuté po dobu alespoÀ 5

sekund (obr. 14). Svûtelná kontrolka vestavûná v tlaãítku se rozsvítí
(kap. 11 – bod 8) a signalizuje tak spu‰tûní programu
odvápÀování. (Svûtelné kontrolky     a         jsou zhasnuté a signali-
zují, Ïe není moÏné vafiit kávu).

• otoãte otoãn˘ knoflík páry proti smûru hodinov˘ch ruãiãek o pÛl
otoãky (obr. 5). Z napûÀovaãe zaãne v tomto okamÏiku vytékat
odvápÀovací roztok do pfiedem pfiipravené nádoby.
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Obr.32

Dvû ãervená
tlaãítka se vysunu-
la SPRÁVNù smû-
rem ven.

Dvû ãervená
tlaãítka se nevysu-
nula smûrem ven.

SPRÁVNÙ ·PATNÙ



• program odvápÀování se skládá z fiady v˘deje roztoku a pfiestávek,
které provádí automaticky a kter˘mi se vodní kámen odstraní z
vnitfiních okruhÛ kávovaru.

• po zhruba 30 minutách v okamÏiku, kdy se svûtelná kontrolka 
rozsvítí (kap. 12 – bod 1), otoãte knoflík páry o pÛl otoãky ve smûru
hodinov˘ch ruãiãek aÏ na doraz (obr. 6).

Potom je nutné provést propláchnutí, aby se z vnitfiního okruhu kávova-
ru vypláchly zbytky odvápÀovacího pfiípravku, postupujte následovnû:
• vyjmûte nádrÏ na vodu, vypláchnûte jí a nalijte do ní ãistou vodu;
• nádrÏ nasaìte do svého uloÏení;
• roztok z nádoby (pod napûÀovaãem) vylijte a opût ji umístûte pod

napûÀovaã.
• otoãte knoflíkem páry proti smûru hodinov˘ch ruãiãek o pÛl otoãky

(obr. 5). Z napûÀovaãe bude do pfiedem pfiipravené nádoby vytékat
horká voda.

• v okamÏiku, kdy z nádrÏe vytekla v‰echna voda, svûtelná kontrolka 
zhasne a rozsvítí se svûtelná kontrolka      (kap. 12 – bod 1).

• otoãte knoflíkem páry po smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ na doraz
(obr. 6) a do nádrÏe na vodu nalijte ãistou vodu.

• Poznámka: jestliÏe pfieru‰íte cyklus odvápÀování pfied ukonãením
cyklu, nedojde ke zru‰ení aktivace alarmu      (kap. 12 – bod 5) a
je nutné cyklus odvápÀování zopakovat.

DÒLEÎITÉ: ZÁRUKA NA SPOT¤EBIÂ SE RU·Í, POKUD SHORA UVEDENÉ
ÂI·TÙNÍ NEBYLO PRAVIDELNÙ PROVÁDÙNO.

10.4 PROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY
Po uplynutí pfiedem nastavené doby provozu kávovaru se rozsvítí svûtelná kon-
trolka        (kap. 12 – bod 5). Tato doba byla nastavena v továrnû na základû
maximálního mnoÏství vápníku, kter˘ mÛÏe uÏitná voda obsahovat. Je také
moÏné tuto dobu prodlouÏit coÏ znamená, Ïe není nutné provádût
odvápÀování tak ãasto. MÛÏete kávovar naprogramovat na základû reálné tvr-
dosti vody, kterou pouÏíváte k vafiení. 
Postupujte následovnû:
• vyndejte z obalu testovací prouÏek "Total hardness test" (pfiiloÏen˘ k

tomuto se‰itku), ponofite jej do vody na nûkolik sekund. Pak prouÏek vyn-
dejte a poãkejte zhruba 30 sekund (dokud nezmûní barvu a dokud se na
prouÏku neobjeví ãervené ãtvereãky);

• zkontrolujte, zda je kávovar vypnut˘ (v‰echny svûtelné kontrolky musí b˘t
vypnuté);

• stisknûte tlaãítko         (obr. 14) a pfiidrÏte je stisknuté po dobu alespoÀ
5 sekund. âtyfii svûtelné kontrolky     ,      ,        a          se rozsvítí.

• stisknûte opakovanû tlaãítko      (obr. 18), dokud se nerozsvítí takov˘
poãet svûteln˘ch kontrolek, kter˘ odpovídá ãerven˘m ãtvereãkÛm, které se
objevily na testovacím prouÏku (napfiíklad: jestliÏe se na testovacím
prouÏku objevily 3 ãervené ãtvereãky, musíte stisknout tfiikrát tlaãítko 
tak, aby se rozsvítily zároveÀ 3 svûtelné kontrolky    ,      a     ).

• stisknûte tlaãítko          a údaj se uloÏí do pamûti spotfiebiãe. Takto napro-
gramovan˘ kávovar Vás upozorní, kdy je opravdu nutné provést odvá-
pnûní pfiístroje na základû reálného obsahu vápníku ve vodû.
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CZ

SVÙTELNÉ KONTROLKY POPIS VYSVÙTLENÍ

Svûtelné kontrolky     ,
blikají

Kávovar není pfiipraven˘ k pouÏití (teplota vody
nedosáhla ideální teploty k pfiípravû kávy).
Poãkejte, aÏ se svûtelné kontrolky rozsvítí a zÛsta-
nou rozsvícené. Potom mÛÏete pfiipravovat kávu.

Svûtelné kontrolky       ,        
se rozsvítí a zÛsta-

nou rozsvícené.

Kávovar dosáhl správné teploty a je pfiipra-
ven˘ k vafiení kávy.

Kávovar vydává kávu na 1 ‰álek kávy.

Kávovar vydává kávu na 2 ‰álky kávy.

Svûtelná kontrolka 
bliká

Kávovar se zahfiívá na ideální teplotu k pfiípravû
páry. Poãkat, dokud se svûtelná kontrolka neroz-
svítí a nezÛstane rozsvícená, potom mÛÏete otoãit
knoflíkem páry.

Svûtelná kontrolka 
se rozsvít í  a zÛstane
rozsvícená

Kávovar je pfiipraven˘ k v˘deji páry a mÛÏete
otoãit knoflíkem páry.

Svûtelná kontrolka 
se rozsvítí a zÛstane
rozsvícená

Kávovar je nastaven˘ na reÏim pfiípravy kávy s
pfiedem umletou kávou (viz kap. 7).

Svûtelná kontrolka 
se rozsvítí a zÛstane
rozsvícená

Probíhá automatick˘ program odvápnûní (viz
kap. 10.3)

11 VYSVÙTLENÍ SIGNALIZACE SVÙTELN¯CH KONTROLEK P¤I NORMÁLNÍM FUNGOVÁNÍ
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Svûtelná kontrolka 
se rozsvítí a zÛstane roz-
svícená

Svûtelná kontrolka        
se rozsvít í  a zÛstane
rozsvícená
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Svûtelná kontrolka 
bliká.

Signalizuje, Ïe kávovar je zane-
sen  ̆vodním kamenem.

Je nutné co nejdfiív provést cyklus
odvápÀování popsan  ̆v kapitole 10.3.

Z kávovaru vychází
nezvykl̆  zvuk a ãtyfii
svûtelné kontrolky     ,

,       a
blikají pfieru‰ovanû.

Pravdûpodobnû jste po umytí
spafiovací jednotky zapomnûli jed-
notku nasadit.

Nechte kryt pfiístupu k obsluze zavfien  ̆a
spafiovací jednotku nenasazenou.
Stisknûte souãasnû tlaãítko 1 ·ÁLEK a 2
·ÁLKY, dokud ãtyfii svûtelné kontrolky
nezhasnou. Pouze v okamÏiku, kdy
v‰echny ãtyfii svûtelné kontrolky zhasnou,
je moÏné kryt pfiístupu k obsluze otevfiít a
nasadit spafiovací jednotku (nasazení
spafiovací jednotky – viz kapitola 10.2).

Zapnuli jste kávovar a spafiovací
jednotka nebyla umístûna správnû
a tudíÏ kryt není dobfie zavfien .̆

Stisknout spafiovací jednotu v místech
nápisu PUSH, dokud neusly‰íte klapnutí
zaháknutí jednotky. Pfiesvûdãte se, zda
se dvû ãervená tlaãítka vysunula smûrem
ven (kapitola 10.2). Zavfiete kryt pfiístupu
k obsluze a stisknûte tlaãítko        .

Svûtelné kontrolky
a           blikají
pfieru‰ovanû.

Zapnuli jste kávovar s otevfien˘m
knoflíkem páry. 

Zavfiete knoflík páry otáãením po
smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ na
doraz (obr. 6).

Svûtelné kontrolky     ,
a           blikají

pfieru‰ovanû.

Svûtelná kontrolka 
se rozsvítí a

zÛstane rozsvícená

NádrÏ na vodu je prázdná nebo
‰patnû nasazená do svého
uloÏení.

NádrÏ na vodu je ‰pinavá nebo jsou
na ní usazeniny vodního kamene.

Naplnit nádrÏ vodou podle pokynÛ
uveden˘ch v kapitole 5 pozn. 5 a
nasadit aÏ na doraz.

NádrÏ omyjte nebo proveìte odvá-
pnûní nádrÏe.

Svûtelná kontrolka     
bliká

Kávovar nepfiipravuje kávu a je
hluãn .̆

Otoãte knoflíkem páry proti smûru
hodinov˘ch ruãiãek (obr. 5) a postupujte
podle popisu v odst.5 pozn. 10.

Svûtelná kontrolka 
se rozsvítí a zÛstane
rozsvícená.

Nádoba na pouÏitou kávu je plná
nebo není nasazená do svého uloÏení.
Po ãi‰tûní jste zapomnûli nasadit
nádobu na pouÏitou kávu.

Vyprázdnûte nádobu na pouÏitou kávu a proveìte
vyãi‰tûní nádoby podle popisu v kap. 5 – poznámka 7. 

Nádobu správnû nasaìte. Otevfiete kryt
pfiístupu k obsluze a nasuÀte nádobu na
pouÏitou kávu do kávovaru.

Svûtelná kontrolka 
bliká.

Byla nastavena funkce        , ale
do násypky na mletou kávu jste
nenasypali kávu. 

Nasypat mletou kávu do násypky
podle pokynÛ v kap. 7.

Do‰la zrnková káva. NaplÀte zásobník zrnkovou kávou
podle popisu v kap. 4.2.

SVÙTELNÉ KONTROLKY POPIS VYSVÙTLENÍ JAK SE ZACHOVAT

Kryt pfiístupu k obsluze je
otevfien .̆ 

JestliÏe kryt nejde zavfiít, zkontrolujte,
zda byla spafiovací jednotka nasaze-
na správnû (kap. 10.2 – pozn. 1).

Svûtelná kontrolka 
bliká.
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Káva vytéká pfiíli‰ pomalu. Otoãte konflíkem nastavení pom-
letí (obr. 17) o jeden stupeÀ ve
smûru hodinov˘ch ruãiãek (kap.
6).

ObraÈte se na asistenãní stfiedisko
De'Longhi.
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V pfiípadû, Ïe je kávoml̆ nek pfiíli‰ hluãn ,̆
mÛÏe to znamenat, Ïe v zrnkové kávû byl
kamínek a zablokoval kávoml̆ nek.
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NÁPRAVA
PouÏijte pfiedehfiáté ‰álky – mÛÏete je vyplách-
nout horkou vodou nebo je nechte nahfiát po
dobu alespoÀ 20 minut na ohfiívací plo‰e na
‰álky, která se nachází na horním krytu kávova-
ru (viz kap. 5 pozn. 3).

NeÏ zaãnete vafiit kávu, zahfiejte spafiovací jed-
notku tak, Ïe stisknete tlaãítko          (obr. 14)
(viz pozn. 3 v kap. 5).

Otoãte o kousek prav˘m knoflíkem (obr.
7) ve smûru hodinov˘ch ruãiãek (viz kap.
5 pozn. 2). 

Otoãte knoflíkem nastavení stupnû pomletí
kávy (obr. 17) o jeden stupeÀ proti smûru
hodinov˘ch ruãiãek (viz kap. 6).

PouÏijte jinou znaãku zrnkové kávy.

Otoãte knoflíkem nastavení stupnû pomletí kávy (obr. 17)
o jeden stupeÀ ve smûru hodinov˘ch ruãiãek (viz kap. 6).

Otoãte trochu knoflíkem na pravé stranû (obr. 7)
proti smûru hodinov˘ch ruãiãek.

Otoãte knoflíkem nastavení stupnû pomletí kávy
(obr. 17) o jeden stupeÀ proti smûru hodinov˘ch
ruãiãek (viz kap. 6).

Otoãte trochu knoflíkem na pravé stranû (obr. 7)
po smûru hodinov˘ch ruãiãek.

ZÁVADA
• Káva není horká.

• Na kávû se tvofií málo krému.

• Káva vytéká pfiíli‰ pomalu.

• Káva vytéká pfiíli‰ rychle.

P¤ÍÂINA
• Nenahfiáli jste pfiedem ‰álky.

• Spafiovací jednotka je pfiíli‰ stu-
dená.

• Kávovar spotfiebuje pfii
spafiování pfiíli‰ málo kávy.

• Káva je umletá pfiíli‰ na hrubo.

• Zrnková káva není vhodná. 

• Káva je umletá pfiíli‰ na jemno.

• Kávovar spotfiebuje pfii
spafiování pfiíli‰ mnoho kávy.

• Káva je umletá pfiíli‰ na
hrubo.

• Kávovar spotfiebuje pfiíli‰ málo
kávy pfii spafiování.

JestliÏe kávovar nefunguje a jedna svûtelná kontrolka alarmu je rozsvícená, mÛÏete snadno zjistit a vyfie‰it pfiíãinu
‰patného fungování kávovaru – viz kapitola 12.Pokud není rozsvícená ani jedna ze svûteln˘ch kontrolek, proveìte
následující kontrolu neÏ zavoláte techick˘ servis.

SVÙTELNÉ KONTROLKY POPIS VYSVÙTLENÍ JAK SE ZACHOVAT

Svûtelná kontrolka 
je rozsvícená a
zelené svûtelné
kontrolky blikají. 

Nasaìte spafiovací jednotku – viz
kapitola 10.2.

Vnitfiek kávovaru je velmi
‰pinav .̆

Vyãistûte peãlivû vnitfiek kávovaru
podle popisu v kap. 10.2

Pravdûpodobnû jste po umytí
spafiovací jednotky zapomnûli jed-
notku nasadit.

13 ¤E· ITELNÉ PROBLÉMY NEÎ ZAVOLÁTE TECHNICK¯ SERVIS

10

CZ

Svûtelná kontrolka 
bliká

Násypka na pfiedem umletou
kávu se ucpala.

Vyprázdnûte násypku pomocí noÏe –
viz popis v kap. 7 pozn. 5 (obr. 20). 

11
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NÁPRAVA
Zbytky zaschlé kávy vyãistûte trysky
jehlou (obr. 28).

Vyãistûte otvory napûÀovaãe a trysku páry
(viz kap. 9 – obr. 27).

OdstraÀte nános mleté kávy, kter˘m
se ucpala násypka – pomoÏte si
noÏem (viz kap. 7 – pozn. 5).
Potom vyãistûte spafiovací jednotku
a vnitfiek kávovaru (viz popis v
kapitole 10.2).

Pfiekontrolujte, zda je zástrãka
pfiípojného kabelu zasunuta do
zásuvky el. proudu.

Vypnûte kávovar (viz kap. 10.2).
POZOR: spafiovací jednotku lze vyndat
pouze pokud je kávovar vypnut̆ . V pfiípadû,
Ïe se budete snaÏit spafiovací jednotku vyj-
mout pokud je kávovar zapnut̆ , hrozí, Ïe se
kávovar nenapravitelnû po‰kodí.

Vyjmûte spafiovací jednotku a vyãistûte
peãlivû vnitfiek kávovaru podle popisu
v kapitole 10.2. Úkony zopakujte za
pouÏití  maximálnû 1 odmûrky mleté
kávy. 

Vyãistûte peãlivû vnitfiek kávovaru
podle pokynÛ uveden˘ch v kap.
10.2. Úkony zopakujte ale nejdfiíve
stisknûte tlaãítko       podle pokynÛ
v kapitole 7.

Vyjmûte spafiovací jednotku a vyãi-
stûte peãlivû vnitfiek kávovaru podle
popisu v kapitole 10.2. Úkony
zopakujte ale nejdfiíve kávovar
zapnûte.

Vyãistûte otvory jehlou (viz kap.
10.1, obr. 28).

Vyãistûte peãlivû pohybliv˘ ‰uplíãek,
pfiedev‰ím v místech pantÛ tak, aby
se mohl dobfie k˘vat.

ZÁVADA
• Káva nevytéká ani z jedné

trysky.

• Pfii otáãení otoãného kno-
flíku z napûÀovaãe nevy-
chází pára.

• Pfii stisknutí tlaãítka      a   
kávovar nevydává

kávu ale vodu.

• Pfii stisknutí tlaãítka        se
kávovar nezapne.

• Nejde vyndat spafiovací
jednotka a nelze tudíÏ
provést ãi‰tûní.

• PouÏili jste pfiedem umletou
kávu (namísto zrnkové
kávy) a kávovar nevydává
kávu.

• Káva nevytéká z trysek
kávovaru, ale podél krytu
pfiístupu k obsluze.

P¤ÍÂINA
• Otvory trysek jsou ucpané.

• Otvory napûÀovaãe a trysky
páry jsou zane‰ené.

• Namletá káva pravdûpodobnû
ucpala násypku.

• Kávovar není napájen˘ el.
proudem.

• Kávovar je zapnut˘.  Spafiovací
jednotku mÛÏete vyndat pouze
pokud je kávovar vypnut˘.

• Nasypali jste pfiíli‰ mnoho mleté
kávy.

• Nestiskli jste tlaãítko      a kávo-
var spotfieboval kromû pfiedem
umleté kávy i zrnkovou kávu
namletou kávoml˘nkem.

• Nasypali jste pfiedem umletou
kávu aãkoliv kávovar byl
vypnut˘.

• Otvory trysek jsou zane‰ené
such˘mi zbytky kávy

• Pohybliv˘ ‰uplíãek uvnitfi krytu
pfiístupu k obsluze je zabloko-
van˘ a nemÛÏe se k˘vat.
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