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ÚVOD
Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar
na kávu a cappuccino
Přejeme vám hodně příjemných chvil s vaším
novým spotřebičem.
Udělejte si pár volných minut k pročtení tohoto
návodu k použití.
Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození
spotřebiče.

Symboly používané v tomto návodu
Důležitá upozornění jsou označena následujícími
symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upo-
zorněními. Chyby způsobené nedodržením uve-
dených pokynů mohou způsobit elektrické výbo-
je, vážné popáleniny, opaření, požár anebo škody
na přístroji.

Nebezpečí !
Nerespektování může být příčinou úrazu elektric-
kým proudem s ohrožením života.

Pozor!
Nerespektování může být příčinou  úrazu nebo
poškození spotřebiče.

Nebezpečí opaření !
Nerespektování může být příčinou opaření a
popálení.

Poznámka:
Tento symbol upozorňuje na rady a informace
důležité pro uživatele.

Písmena v závorce
Písmena v závorce odpovídají písmenům legendy,
která je uvedená v Popisu spotřebiče (str. 3).

Problémy a řešení
V případě problémů v chodu spotřebiče je třeba
nejprve zkusit najít jejich řešení podle upozorně-
ní, která jsou uvedena v odstavcích "Hlášení
zobrazovaná na displeji" na str. 21 a "Řešení pro-
blémů" na str. 23.
Pokud se nepodaří tímto způsobem odstranit
závadu v chodu, je třeba požádat telefonicky o
bližší informace zákaznický servis na čísle uvede-
ném na listu " zákaznický servis " .

Pokud vaše země není na tomto listu uvedena, je
třeba zatelefonovat na číslo uvedené v záruce.
Pro případné opravy je třeba kontaktovat výhrad-
ně Technický servis.
Adresy jsou uvedeny v záručním osvědčení, které
je přiloženo k přístroji.

BEZPEČNOST
Základní bezpečnostní opatření

Nebezpečí ! Vzhledem k tomu, že spo-
třebič funguje na elektrický proud, nelze zcela
vyloučit, že způsobí zásah elektrickým proudem.

Je proto třeba dodržovat následující bezpečnostní
opatření:
• Nedotýkejte se spotřebiče, pokud máte mokré

ruce .
• Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré

ruce.
• Zabezpečte, aby zásuvka elektrického proudu

byla volně přístupná, protože pouze takto je
možné v případě potřeby vytáhnout zástrčku.

• Pokud je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky,
zatáhněte přímo za zástrčku. 
Nikdy netahejte za přívodní šňůru, mohla by
se poškodit.

• Pro úplné odpojení spotřebiče je třeba vytáh-
nout zástrčku ze zásuvky.

• V případě poruchy na přístroji se nesnažte jej
opravovat.
Vypněte spotřebič vytažením zástrčky ze
zásuvky a obra	te se na Technický servis. 

• V případě poruchy nebo závady na zástrčce
nebo na přívodním kabelu je nechejte vymě-
nit výhradně v Technickém servisu, předejde-
te tak jakémukoliv riziku. 

Nebezpečí ! Obalový materiál (plastové
sáčky a pěnový polystyrén) uschovejte v
bezpečné vzdálenosti od dosahu dětí.

Nebezpečí ! Nedovolte používání spotře-
biče osobám (ani dětem) s omezenými psychický-
mi, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo
nedostatečnými zkušenostmi, pokud nejsou pod
pečlivým dohledem a instruovány osobou, která je
zodpovědná za jejich bezpečnost. Děti je třeba mít
pod dozorem a zajistit, aby spotřebič nepoužívaly ke
hrám.
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Pozor ! Riziko popálení! Tento spotřebič
produkuje během svého provozu horkou vodu a
může vytvářet horkou páru.
Zabraňte kontaktu se stříkající vodou a s horkou
párou. Při používání spotřebiče se nedotýkejte
horkých ploch. Používejte otočné knoflíky nebo
držadla

Neopírejte se o kávovar, jakmile je vysunu-
tý ven ze skříňky. Nepokládejte na spotřebič
předměty obsahující kapaliny, hořlavé nebo lepta-
vé látky, ukládejte příslušenství potřebné pro pří-
pravu kávy (například odměrku) do úložného pro-
storu na příslušenství.
Nepokládejte na spotřebič velké předměty, které
mohou zablokovat jeho pohyb, nebo nestabilní
předměty. 

Jakmile je spotřebič vytažený, nepřipravuj-
te na něm nápoje, teplou vodu nebo páru: před
vytažením přístroje vždy vyčkejte, až je mimo
funkci. Nedodržení tohoto pokynu může poskodit
zařízení.

Použití v souladu s určením
Tento spotřebič je vyroben pro přípravu kávy a
pro ohřívání nápojů.
Jakékoliv jiné použití je nevhodné.
Tento spotřebič není vhodný pro komerční využi-
tí.
Výrobce nezodpovídá za škody způsobené
nevhodným použitím spotřebiče.

Návod k použití
Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte
tyto pokyny.
- Pečlivě uschovejte tento návod.

Pokud je spotřebič předán jiným osobám, je
třeba odevzdat společně s ním i tento návod
k použití

- Nedodržování těchto pokynů může mít za
následek úrazy nebo poškození spotřebiče. 
Výrobce nezodpovídá za škody způsobené v
důsledku nedodržování tohoto návodu k
použití.

POPIS SPOTŘEBIČE 
Popis spotřebiče
(str. 3 -     A   )

A1. Tácek na pokládání šálků
A2 Servisní dvířka
A3. Otevírací zásuvka
A4. Nádrž na sběr kávové sedliny
A5. Spařovač
A6. Osvětlení
A7. Ovládací panel
A8. Tryska na horkou vodu a páru
A9. Nádrž na vodu
A10. Dávkovač kávy (s nastavitelnou výš-

kou)
A11 Vanička na sběr kapek
A12. Víko nádrže na kávová zrnka
A13. Nádrž na kávová zrnka
A14. Regulační knoflík pro stupeň hrubosti

mletí
A15. Dvířka pro násypku namleté kávy
A16. Místo pro uložení odměrky
A17. Násypka pro sypání namleté kávy
A18. Sí	ový kabel
A19. Hlavní vypínač ON/OFF
A20. Vanička na odkládání předmětů

Popis zásobníku mléka a
příslušenství
(str. 3 -     B   )

B1. Jezdec napěňovače mléka
B2. Rukoje	 zásobníku mléka 
B3  Tlačítko CLEAN
B4. Ponorná trubička na mléko
B5. Hubice výpusti napěněného mléka
B6. Zařízení pro napěnění mléka
B7. Dávkovač horké vody
B8. Odměrka na dávkování

Popis kontrolního panelu
(str. 3 -     C   )
Některé z tlačítek na panelu mají dvojí funkci:
druhá funkce je v popisu uvedena v závorce .

C1. Displej: návod pro používáni spotřebiče
uživatelem.

C2. Kontrolka menu
C3. Tlačítko pro aktivaci nebo vypínání

nastavování parametrů menu
C4. Tlačítko pro volbu předemleté kávy 

(Při vstupu do MENU: stisknutím
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tlačítka “NEXT” se zobrazuje následující
parametr MENU).

C5. Tlačítko        vyplachování: vykoná
krátký cyklus vyplachování pro
předehřátí spařovací jednotky.
(Při vstupu do MENU: stisknutím
tlačítka “CHANGE” se mění parametry
menu.

C6. Tlačítko pro výdej horké vody.
(Při vstupu do MENU: stisknutím
tlačítka “OK” se potvrzují parametry
menu).

C7. Tlačítko      : pro zapnutí a vypnutí
spotřebiče.

C8. Tlačítko pro volbu chuti kávy
C9. Tlačítko pro výdej jedné nebo dvou

šálků silné kávy (ristretto)
C.10 Tlačítko pro výdej jednoho nebo dvou

šálků normální kávy
C11. Tlačítko pro výdej jednoho nebo dvou

šálků dlouhé kávy (s větším obsahem
vody)

C12. Tlačítko pro výdej cappuccina nebo
napěněného mléka

PŘÍPRAVNÉ KONTROLY
Kontrola po přepravě
Po odstranění obalových materiálů zkontrolujte
stav spotřebiče a přítomnost všech přídavných
zařízení.
Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou na něm zjev-
né vady. Obra	te se na Technický servis.

Instalování spotřebiče

Pozor!
Při instalaci spotřebiče je třeba dodržet následu-
jící bezpečností opatření:
• Instalaci musí provádět kvalifikovaný technik

podle místních platných norem (viz odstavec
„ZABUDOVÁNÍ“)

• Součásti obalů (plastové sáčky, polystyrén
atd.) nesmějí být ponechány v dosahu dětí,
protože jsou potencionálním zdrojem nebez-
pečí.

• Nikdy neumís	ujte spotřebič v prostředí, kde
se teploty rovnají nebo jsou nižší než 0 °C
(pokud ve spotřebiči zamrzne voda, může
dojít k jeho poškození).

• Doporučujeme co nejdříve provést personali-
zované nastavení pro tvrdost vody podle

instrukcí v kapitole "PROGRAMOVÁNÍ
TVRDOSTI VODY"

Připojení spotřebiče

Nebezpečí ! Ověřte, zda napětí v přívod-
ní síti je shodné s hodnotou uvedenou na štítku
spotřebiče.

Spotřebič smí být připojen pouze k zástrčce el.
proudu, která má minimální příkon 10A a je opa-
třena vhodným uzemněním.
V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nej-
sou kompatibilní, nechejte vyměnit zásuvku za
jiný, vhodný typ kvalifikovaným elektrikářem.
Aby byly dodrženy směrnice týkající se bezpečno-
sti, pro instalaci je třeba použít vypínač osazený
na všech pólech s minimální vzdáleností mezi
kontakty 3 mm.
Nepoužívejte násobné zásuvky nebo prodlužovací
šňůry.

Při prvním použití pečlivě dodržujte detailní
instrukce uvedené v následujících odstavcích,
naučíte se tak ovládat spotřebič správným způ-
sobem.

AUTOMATICKÉ OSVĚTLENÍ
TÁCKU NA ODKLÁDÁNÍ
ŠÁLKŮ
Během výdeje kávy, páry, horké vody přístroj
automaticky osvětluje dávkovač a tácek na poklá-
dání šálků.
Po ukončení funkce zůstává přístroj osvětlen a
zároveň se spouští chladicí ventilátor, který
zabraňuje tvorbě kondenzátu uvnitř skříňky; po
několika minutách se automaticky vypnou světla
a zastaví ventilátor.

Poznámka: Přístroj dokončí tuto funkci i
při vypnutí tlačítkem       .
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INSTALACE (ZABUDOVÁNÍ)
Zkontrolujte minimální rozměry potřebné pro
správnou instalaci elektrospotřebiče.
Kávovar musí být instalován v nosném sloupu a
tento sloup musí být upevněn na ze
 pomocí
unášecích třmenů dostupných na trhu.

Pozor:
• Důležité: Při instalaci a údržbě musí být pří-

stroj odpojený od elektrické sítě.
• Kuchyňský nábytek nacházející se v přímém

kontaktu se zařízením musí odolávat teplu
(min. 65°C).

• Pro zajištění správné ventilace musí být na
dně skříňky otevřen otvor (viz rozměry na
obrázku).
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approx. 350mm

16

1

Položte vodiče na plochu skříňky.
Upevněte vodiče pomocí příslušných šroubů a
pak je kompletně vytáhněte.
Pokud je kávovar instalován na “Zásuvce na
ohřev potravin” použijte horní plochu zásuvky
jako referenci pro umístění vodičů. 
V tomto případě není instalována opěrná deska.

Upevněte sí	ový kabel pomocí příslušné svorky, aby
se nezamotal při vytahování a zasouvání
elektrospotřebiče. 
Délka sí	ového kabelu musí umožňovat vytahování
přístroje ze skříňky během plnění zásobníku
kávových zrnek. 
Uzemnění je nařízeno zákonem. 
Elektrické zapojení musí provést kvalifikovaný
technik podle pokynů výrobce a norem platných v
místě instalace. 
Musí být zajištěn přístup k elektrické zásuvce.

1 2

3 4

Uložte spotřebič na vodiče a zkontrolujte, zda jsou
čepy správně zasunuty do příslušných uložení, pak
ho upevněte pomocí šroubů dodaných se zaříze-
ním.

Pro seřízení polohy zařízení použijte podložky doda-
né s přístrojem, které umístěte pod přístroj a po
jeho stranách.



PRVNÍ UVEDENÍ
SPOTŘEBIČE DO CHODU

Poznámka! Při prvním zapnutí přístroje a
při každém zastrčení zástrčky do zásuvky stisk-
něte hlavní vypínač ON/OFF (A), elektrospotřebič
spustí funkci AUTODIAGNNOSTIKA a pak se
vypne, opět ho zapněte stisknutím tlačítka  
(C7) na ovládacím panelu.
• U spotřebiče byla při výstupní kontrole u

výrobce použita káva, je proto naprosto nor-
mální nalézt v mlýnku nepatrné stopy po
kávě.
Je nicméně zaručeno, že spotřebič je zcela
nový.

• Doporučujeme co nejdříve provést uživatel-
ské nastavení pro tvrdost vody podle způsobu
popsaného v kapitole "Programování tvrdosti
vody "

1. Připojte spotřebič ke elektrické síti.
Je třeba zvolit požadovaný jazyk:
2. Pro nastavení češtiny vyčkejte, až se na dis-

pleji zobrazí hlášení: “STISKNOUT OK PRO
INSTALACI ČEŠTINY”. 
Jakmile se zobrazí hlášení. Stiskněte nejméně
na 3 sekundy tlačítko OK (obr. 1), až se obje-
ví hlášení “ČEŠTINA INSTALOVÁNA”.
Následně stroj zobrazuje v češtině hlášení o
provedeném nastavení.
Pokud byl omylem zvolen jazyk, který nevyho-
vuje, je třeba podle postupu popsaného v kap.
„Změna jazyka“ zvolit žádaný jazyk.

Nyní pokračujte podle pokynů, které se zobrazí na
spotřebiči:
3. Po uplynutí 5 sekund, zařízení zobrazuje

hlášení „naplnit nádrž“: pro naplnění nádrže
vodou je třeba vytáhnout nádrž (obr. 2),
vypláchnout ji a naplnit čerstvou vodou maxi-
málně do výšky označené ryskou MAX.
Nádrž opět uložte na původní místo a zatlač-
te ji na doraz.

4. Poté umístěte jeden  šálek pod dávkovač
horké vody (obr.3).
(Pokud není nasazen dávkovač vody, přístroj
zobrazuje hlášení “NASADIT DÁVKOVAČ
VODY”, nasa
te ho podle pokynů na obr. 4,
věnujte pozornost vyrovnání šipky na dávko-
vači se šipkou na panelu stroje).
Stroj zobrazuje nyní hlášení: „STISKNOUT
OK“
Stiskněte tlačítko OK (obr. 1) a po několika

sekundách vyteče trochu vody z dávkovače.
(Vytékání vody se automaticky přeruší).

5. Stroj zobrazuje nyní hlášení: “PROBÍHÁ
VYPNUTÍ… PROSÍM ČEKEJTE” a vypne se.

6. Pomocí příslušných rukojetí vytáhněte elek-
trospotřebič směrem ven (obr. 5); otevřete
víčko, naplňte zásobník zrnkové kávy a pak
zavřete víčko a zasuňte elektrospotřebič dov-
nitř.

POZOR: Aby se zabránilo vadnému chodu,
nedávejte nikdy do přístroje lyofilizovanou kávu,
karamelizovaná zrnka a další předměty, které
mohou poškodit stroj.

Nyní je kávovar připraven pro běžné používání.

Poznámka! Při prvním použití je třeba při-
pravit 4-5 káv a 4-5 šálků cappuccina předtím,
než stroj dosáhne uspokojivého výsledku.

ZAPNUTÍ A PŘEDEHŘÁTÍ
Při každém zapnutí spotřebiče proběhne cyklus
automatického předehřátí a vypláchnutí, který
nelze přerušit.
Spotřebič je připraven k používání pouze po pro-
vedení tohoto cyklu.

Nebezpečí opaření ! Během vyplacho-
vání vychází z hubic výpusti kávy trochu horké
vody. Zabraňte kontaktu se stříkající vodou.

• Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko  
(obr. 6): na displeji se zobrazí hlášení
"Ohřívání…Prosím čekejte"

Po ukončení ohřívání se na spotřebiči zobrazí
další hlášení: "VYPLACHOVÁNÍ" ; tímto způsobem
spotřebič kromě ohřívání bojleru napouští hor-
kou vodu do vnitřních okruhů, aby se zahřály.
Spotřebič je zahřátý na správnou teplotu, jakmile
se na displeji zobrazí hlášení "PŘIPRAVEN
NORMÁLNÍ CHUŤ"
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PŘÍPRAVA KÁVY (SE
ZRNKOVOU KÁVOU)
1. Stroj je nastaven z výroby na přípravu kávy s

normální chutí.
Je možné nastavit chu	 kávy na extra jemnou,
jemnou, silnou nebo extra silnou.  
Pro volbu požadované chuti  je třeba stisk-
nout tlačítko        OK (obr. 7): požadovaný typ
chuti  kávy se zobrazí na displeji.

2. Umístěte pod hubice dávkovače jeden šálek,
pokud je požadována 1 káva (obr. 8) nebo 2
šálky pro 2 kávy (obr. 9).
Pro dosažení co nejlepšího krémovitého
vzhledu je třeba posunout dávkovač kávy
dolů a přiblížit ho co nejvíce k šálkům  (obr.
10).

3. Stiskněte tlačítko      pro výdej silné kávy
ristretto (obr.11) nebo tlačítko        pro nor-
mální kávu nebo tlačítko           pro  dlouhou
kávu (s větším obsahem vody).
Pokud je požadována příprava  2 káv, je třeba
dvakrát stisknout tlačítko (do 2 sekund). 
Pokud je požadována  změna množství kávy,
kterou stroj automaticky vypouští do šálku,
postupujte podle popisu v následující kapitole.
(Nyní stroj umele zrnka a naplní kávu do
šálku.
Jakmile bylo dosaženo požadované, předem
nastavené množství kávy, stroj zastaví auto-
maticky výdej a vyhodí vypotřebovanou dávku
kávy do nádrže na sedliny).

4. Po několika vteřinách  stroj zobrazuje znovu
hlášení o tom, že je opět připraven (k použití)
a je možné zopakovat požadavek na další
kávu.

5. Pokud chcete zařízení vypnout, stiskněte
tlačítko       . (Před vypnutím provede stroj
automatické  vyplachování: trocha  horké
vody vyteče z hubic do sběrné vaničky pod
nimi. Pozor, a	 se neopaříte).

POZNÁMKA 1: Pokud káva vytéká po kapkách
nebo nevytéká vůbec, je třeba otočit  regulačním
knoflíkem pro regulaci hrubosti mletí (obr.12) o
jeden impuls ve směru hodinových ručiček (viz
kap. Seřízení kávomlýnku”).
Postupovat postupně po jednom impulsu, až do
dosažení uspokojivého výsledku výdeje.
POZNÁMKA 2: Pokud  káva vytéká příliš rychle a
krém není dostačující, je třeba otočit  regulační
knoflík pro regulaci hrubosti mletí (obr.12) o jeden
impuls proti směru hodinových ručiček (viz kap.

„Seřízení kávomlýnku“).
Pozor, nepootočte příliš regulační knoflík pro
regulaci hrubosti mletí, jinak se může stát, že při
požadavku na 2 kávy káva vytéká po kapkách.
POZNÁMKA 3: Doporučení pro zvýšení teploty
kávy:
• Pokud požadujete ihned po zapnutí stroje

kávu s malým množstvím vody (pod 60cc), je
třeba použít horké vody z vyplachování pro
předehřátí šálků.
Pokud ale proběhly od přípravy poslední kávy
více než 2/3 minuty, je vhodné  před přípra-
vou další kávy předehřát spařovač stisknutím
tlačítka       (obr.13).
Nechejte vytéct vodu do spodní sběrné
vaničky nebo použijte tuto vodu k naplnění
(vodu vzápětí vylijte) šálku, který je připraven
pro kávu a tímto způsobem jej předehřejte. 

• Nepoužívejte tlustostěnné šálky, pokud nej-
sou předehřáté, spotřebují mnoho tepla.

• Před přípravou kávy předehřejte šálky
vypláchnutím teplou vodou.

POZNÁMKA 4: Pokud stroj provádí přípravu kávy,
může být její výdej kdykoli přerušen stisknutím
předem zvoleného tlačítka       nebo       nebo      .
POZNÁMKA 5: Jakmile je výdej ukončen a je
potřeba zvýšit množství kávy v šálku, stačí
podržet stlačené předem zvolené tlačítko       nebo

nebo až do dosažení požadované-
ho množství (tento úkon je třeba provést do 3
vteřin od ukončení výdeje). 
POZNÁMKA 6: Pokud displej zobrazuje hlášení:
“naplnit nádrž”, je třeba naplnit  nádrž vodou,
jinak  stroj nemůže vydávat kávu.
(Je běžné, že pokud je zobrazeno toto hlášení, v
nádrži zůstalo ještě trochu vody).
POZNÁMKA 7: Po výdeji každých 14 jednodu-
chých káv (nebo 7 dvojitých), stroj zobrazuje
hlášení: „VYPRÁZDNIT NÁDRŽ NA SEDLINY“,
upozorňuje tak, že nádrž na sběr kávové sedliny je
plná e je třeba ji vyprázdnit a vyčistit.
Až  dokud není provedeno vyčištění nádrže na
sběr sedliny, předchozí hlášení zůstane zobraze-
no a stroj nemůže připravovat  kávy.
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K vyčištění je třeba otevřít servisní dvířka na
přední straně zatažením za příslušnou rukoje	
(obr. 14), pak vytáhnout vaničku na sběr kapek
(obr. 15), vyprázdnit ji a vyčistit.

Při čištění úplně vytáhněte vaničku na sběr
kapek, aby nevypadla při vytahování nádrže na
sběr kávové sedliny.
Nádrž na sběr kávové sedliny je třeba pečlivě
čistit a vyprazdňovat od zbytků, které mohou být
usazeny na dně.

Pozor: jakmile je vytažena vanička na sběr
kapek, je POVINNÉ pokaždé vyprázdnit nádrž na
sběr kávové sedliny, a to i když není zcela plná.
Pokud není proveden tento úkon, může se stát, že
při následující přípravě kávy se nádoba naplní
přes limit a může způsobit ucpání stroje.
POZNÁMKA 8: Během výdeje kávy nesmí být
nikdy sundávána nádrž na vodu.
Pokud by došlo k jejímu sundání během výdeje,
stroj není schopen dále připravovat kávu a zobra-
zí hlášení: PŘÍLIŠ JEMNĚ NAMLETO /SEŘÍDIT
MLÝNEK a nasadit dávkovač vody a stisknout
OK“.
Pro nové spuštění stroje je třeba nasadit  dávko-
vač horké vody (obr.4), pokud již není nasazen,
stisknout tlačítko OK a nechat vytékat vodu z dáv-
kovače po dobu několika vteřin.

ZMĚNA  MNOŽSTVÍ KÁVY V
ŠÁLKU
Stroj je z výroby  nastaven na automatické vydá-
vání následujícího množství kávy:
- silné kávy ristretto (40 ml) při stisknutí tlačít-

ka        ;
- normální kávy (80 ml) při stisknutí tlačítka 

;
- dlouhé kávy (s větším obsahem vody) (125

ml) při stisknutí tlačítka        ;
Pokud chcete toto množství změnit, je třeba
postupovat následujícím způsobem:

- stiskněte po dobu alespoň na 3 vteřiny a pak
uvolněte tlačítko      (nebo        nebo       ), u
kterého požadujete změnu množství, až se na
displeji zobrazí hlášení “PROGRAM.
MNOŽSTVÍ ” a stroj začne s výdejem  kávy;

- jakmile káva v šálku dosáhne požadované hla-
diny, stiskněte podruhé stejné tlačítko pro
uložení nového množství do paměti.

Nyní je stroj nově naprogramován podle nových
údajů a na displeji se objeví nápis: “PŘIPRAVEN”:

SEŘÍZENÍ KÁVOMLÝNKU 
Kávomlýnek nesmí být regulován, alespoň ne na
začátku, protože byl již nastaven z výroby tak, aby
bylo vydáváno vhodné množství kávy.
Nicméně, pokud po přípravě prvních káv je výdej
kávy příliš rychlý nebo příliš pomalý (po kap-
kách), je třeba provést úpravu pomocí regulační-
ho knoflíku pro regulaci stupně hrubosti mletí
(obr.12).
Otočením o jeden impuls ve směru hodinových
ručiček (rovnající se jedné číslici) se dosáhne
rychlejšího výdeje kávy (bez kapání).
Otočením o jeden impuls proti směru hodinových
ručiček se naopak dosáhne výdej  kávy pomalejší
a dosáhne se lepšího krémovitého vzhledu.
Efekt této úpravy je viditelný po výdeji alespoň 2
následujících káv.
Regulační knoflík musí být otáčený pouze tehdy,
když je kávomlýnek v chodu.
Pro dosažení pomalejšího výdeje kávy a pro zle-
pšení krémovitého vzhledu kávy je třeba otočit o

jeden impuls proti směru
hodinových ručiček
(=káva mletá jemněji).
Pro dosažení rychlejšího
výdeje kávy (ne po kap-
kách), kávy je třeba otočit
o jeden impuls  směru
hodinových ručiček
(=káva mletá hruběji)
(Přístroj prošel výstupní
kontrolou u výrobce, při

které bylo použito kávy,  proto je možné, že v
mlýnku zůstanou stopy po kávě.
Nicméně zaručujeme, že se jedná o naprosto
nový výrobek.)



PŘÍPRAVA KÁVY ESPRESSO
S PŘEDEM UMLETOU
KÁVOU (MÍSTO ZRNKOVÉ)
• Stisknutím tlačítko        (obr. 16) zvolte funk-

ci předemleté kávy (tím vyřadíte z funkce
kávomlýnek).
Stroj zobrazuje hlášení "PŘIPRAVEN  PRE-
DEMLETA”.

• Pomocí příslušných rukojetí vytáhněte pří-
stroj směrem ven.

• Zvedněte víčko uprostřed, vložte do otvoru
zarovnanou odměrku mleté kávy (obr.17);
zatlačte spotřebič směrem dovnitř a postu-
pujte podle pokynů v kapitole “Příprava kávy
(se zrnkovou kávou)”.
POZN.: Je možné připravovat pokaždé pouze
jedi nou kávu stisknutím tlačítka       nebo  

nebo  .
• Pokud se chcete po použití stroje s předemle-

tou kávou vrátit na přípravu kávy s použitím
zrnkové kávy, je třeba zrušit funkci pro pře-
demletou kávu opětným stisknutím tlačítka 

a kávomlýnek je zapojen do chodu.
POZNÁMKA 1: Nikdy nesypte předemletou kávu
do vypnutého stroje, aby se nedošlo jejímu rozp-
týlení uvnitř stroje. 
POZNÁMKA 2: Nikdy nedávejte více než jednu
zarovnanou odměrku, jinak stroj nebude připra-
vovat kávu a kávový prášek se roztrousí uvnitř
stroje a zašpiní ho, nebo bude káva vydávána po
kapkách. 
POZNÁMKA 3: Dávkování množství  kávy do kávo-
varu je třeba provádět pouze odměrkou, která je
součástí příslušenství.
POZNÁMKA 4: Do otvoru sypte pouze typ mleté
kávy pro kávovary určený na přípravu espressa:
nikdy nepoužívejte zrnkovou kávu, lyofilizovanou
kávu a jiné materiály, které by mohly poškodit
stroj.
POZNÁMKA 5: Pokud se  po vsypání více než
jedné odměrky předemleté kávy  ucpe násypka, je
třeba  pomocí  nože posunout kávu dolů (obr.18),
pak sejmout a vyčistit spařovač i stroj způsobem
popsaným v kapitole "Čištění spařovače".

VÝDEJ HORKÉ VODY
• Pokaždé zkontrolujte, zda je stroj připraven k

chodu.
• Přesvědčete se, zda je dávkovač vody připo-

jený na trysce (obr. 4);
• Umístěte pod dávkovač nádobu (obr. 3).
• Stiskněte tlačítko       (obr. 1 ).

Stroj zobrazuje  hlášení “horká voda”, horká
voda vytéká z dávkovače vody a plní nádobu
uloženou pod ním
(Doporučujeme neprovádět výdej  horké vody
po dobu delší než  2 minuty bez přerušení).
K přerušení této funkce je třeba stisknout
tlačítko       . Stroj přeruší automaticky výdej
po dosažení naprogramovaného množství
vody.

ZMĚNA MNOŽSTVÍ  HORKÉ
VODY
Stroj je nastavený z výroby pro automatický výdej
horké vody v množství 250ml.
Pokud chcete toto množství změnit, je třeba
postupovat následujícím způsobem:
• Nasa
te dávkovač vody (obr. 4).
• Umístěte pod dávkovač nádobu (obr.3).
• Na nejméně 2 sekundy stiskněte a pak uvol-

něte tlačítko        .
Stroj zobrazuje  hlášení “HORKÁ VODA PRO-
GRAM. MNOZSTVÍ” a horká voda vytéká z
dávkovače vody.

• Jakmile množství horké vody v šálku dosáhne
požadované hladiny, je třeba znovu stisknout
tlačítko        pro uložení nového množství do
paměti.
(Doporučujeme neprovádět výdej  horké vody
po dobu delší než 2 minuty bez přerušení).

PŘÍPRAVA CAPPUCCINA
(NAPĚNĚNÉHO MLÉKA A
KÁVY’)
• Stisknutím tlačítka zvolte chu	 kávy, která je

požadována pro přípravu cappuccina.
• Sejměte víčko zásobníku mléka.
• Naplňte  nádobu cca 100 gramy mléka na

každé cappuccino, které chcete připravit (obr.
19) a nepřekročte přitom hladinu MAX (odpo-
vídající množství cca 750ml) vyznačenou na
zásobníku.
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Pokud možno používejte  odtučněné nebo
polotučné mléko s teplotou z ledničky (cca
5°C).

• Dbejte přitom, aby byla ponorná trubička
dobře nasazená v příslušném pryžovém
těsnění (obr. 20), potom nasa
te víčko na
zásobník mléka.

• Nastavte jezdec na šlehání mléka (B1) mezi
nápis CAPPUCCINO a CAFFELATTE (BÍLÁ
KÁVA) vyražené na víčku zásobníku mléka. 
Je možné nastavit kvalitu pěny: lehkým posu-
nutím regulátoru směrem k nápisu CAFFE-
LATTE dosáhnete hustší pěny. 
Posunutím k nápisu CAPPUCCINO dosáhnete
řidší pěny.

• Sejměte dávkovač horké vody (obr.21) a
nasa
te zásobník mléka na trysku, přitom
dbejte na to, aby šipka na víčku zásobníku

odpovídala šipce na panelu stroje (obr. 22).
• Hubici výpusti napěněného mléka vysuňte

směrem označeným na obr. 23 a umístěte
dostatečně velký šálek pod výstupy dávko-
vače kávy a pod hubici výpusti mléka.

• Stiskněte tlačítko        (obr. 24 ).
Stroj zobrazuje  hlášení: “CAPPUCCINO… “ a
po několika vteřinách začne napěněné mléko
vytékat z hubice výpusti mléka a plní šálek
pod ní.
(Vytékání mléka se automaticky přeruší).

• Stroj mele zrnka, vydává kávu a znovu zobra-
zuje hlášení připraven (k použití).

• Nyní je capuccino připraveno: osla
te podle
chuti a pokud chcete posypte lehce pěnu
kakaovým práškem.

POZNÁMKA 1: Po dobu přípravy cappuccina je
možné kdykoliv  zastavit vytékání  napěněné-
ho mléka nebo kávy stisknutím tlačítka         .

POZNÁMKA 2: Pokud se během výdeje napěně-
ného mléka zásobník zcela vyprázdní, je třeba
ho sejmout a přidat mléko. Pak ho znovu
nasa
te a znovu stiskněte tlačítko       pro
nový požadavek  cappuccina.

POZNÁMKA 3: Pro zaručení kompletního vyčiš-

tění a   zachování hygieny u napěňovače
mléka, je třeba po ukončení přípravy cappuc-
cina provést vyčištění vnitřního potrubí víčka
zásobníku mléka:

• Umístěte pod  hubici výpusti napěněného
mléka nádobu;

• Po dobu alespoň 3 vteřin stiskněte a podržte
stisknuté tlačítko CLEAN, které je na víčku
zásobníku mléka (obr.25).
Stroj zobrazuje hlášení “probíhá čištění”.
Jakmile je  čištění ukončeno, sundejte zásob-
ník mléka  a uložte ho do lednice.
Nedoporučujeme nechávat mléko venku z led-
nice po dobu déle než 15 minut.

POZNÁMKA 4: Pokud chcete změnit množství
kávy nebo  napěněného mléka, které stroj
automaticky vydává do šálku, postupujte
způsobem popsaným v kap. 1 “Změna
množství kávy a mléka pro capuccino”. 

PŘÍPRAVA NAPĚNĚNÉHO
MLÉKA (BEZ KÁVY)
• Sejměte víčko zásobníku mléka.
• Naplňte  zásobník množstvím mléka, které

chcete připravit (obr. 19).
• Nasa
te víčko na zásobník mléka.
• Nasa
te zásobník mléka na přístroj (obr. 22)
• Pod hubici výpusti umístěte dostatečně velký

šálek (obr. 23).
• Dvakrát za sebou (do 2 sekund) stiskněte

tlačítko        .
Stroj zobrazí hlášení “NAPĚNĚNÉ MLÉKO”.
Po několika vteřinách začne napěněné mléko
vytékat z hubice výpusti mléka a plní šálek
pod ní.

• Po ukončení výdeje vyčistěte vnitřní potrubí
zásobníku mléka stisknutím tlačítka CLEAN
podle pokynů v předchozí kapitole (poznám-
ka 3).

“Řidší” pěna

ŽÁDNÁ pěna

“Hustší” pěna

jezdec
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ZMĚNA MNOŽSTVÍ KÁVY A
MLÉKA PRO CAPPUCCINO
Stroj je nastavený z výroby pro automatický výdej
standardního cappuccina.
Pokud chcete toto množství změnit, je třeba
postupovat následujícím způsobem:
• Naplňte zásobník mléka až na maximum,

které je na zásobníku označeno.
• Stiskněte tlačítko          nejméně na 3 sekundy,

až se na stroji zobrazí hlášení: „MLÉKO  NA
CAPPUCCINO ... PROGRAM. MNOŽSTVÍ“. 
Pak tlačítko pus	te. 
Přístroj začne s výdejem mléka.

• Jakmile je dosaženo potřebného množství
mléka, je třeba uložit tuto hodnotu do paměti
tlačítka        a  přerušit tak výdej mléka.

• (Doporučujeme neprovádět výdej  napěněné-
ho mléka po dobu delší než 3 minuty bez pře-
rušení).

• Po několika vteřinách začne přístroj s výde-
jem kávy do šálku a zobrazí se hlášení: „KÁVA
NA  CAPUCCINO PROGRAM. MNOŽSTVÍ“.

• Jakmile dosáhnete požadovaného množství
kávy, je třeba uložit tuto hodnotu  do paměti
stisknutím tlačítka         a výdej kávy se pře-
ruší

Nyní je stroj nově naprogramován podle nových
parametrů nastavení a na displeji se objeví nápis
“PŘIPRAVEN”.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před zahájením jakéhokoliv úkonu čištění musí
být stroj vychladnutý a odpojený od přívodu elek-
třiny.
Nikdy neponořujte stroj do vody: je to elektrický
spotřebič.
Nepoužívejte k čištění stroje ředidla,  abrazivní
prášky nebo alkohol.
Stačí ho očistit pomocí vlhkého měkkého hadří-
ku.
Žádná ze součástí přístroje nesmí být NIKDY myta
v myčce na nádobí.

Čištění stroje
Čištění nádrže na sběr kávové sedliny  (popsané
v kapitole „Příprava kávy se zrnkovou kávou –
poznámka 7), je třeba provádět při každém
vyprázdnění.
Doporučujeme provádět často i čištění nádrže na
vodu.

Sběrná vanička na kapky je opatřena indikátorem
(červené barvy), který označuje hladinu obsažené
vody.
Jakmile začne být tento indikátor viditelný (pár
milimetrů pod táckem na sběr kapek), je třeba
vaničku vyprázdnit a vyčistit ji .
Občas je třeba zkontrolovat, zda  otvory v dávko-
vači, ze kterých vytéká káva, nejsou ucpané.
Pokud jsou ucpané, je třeba pomocí jehly seš-
krábnout zbytky zaschlé nahromaděné kávy (obr.
26).
Po každém použití je třeba vyčistit trysku pomocí
houby, jak znázorněno na obr.27 .

Čištění spařovače
Spařovač je třeba občas  vyčistit, aby se zabráni-
lo jeho zaplnění kávovým škraloupem (který
může způsobit závady v chodu).
Při jeho čištění je třeba postupovat dále popsa-
ným způsobem:
• vypněte  stroj  stisknutím tlačítka       (obr. 6)

(nevytahujte zástrčku) a počkejte, až zhasne
displej ;

• otevřete servisní dvířka (obr.14);
• vytáhněte vaničku na sběr kapek a nádrž na

sedliny (obr.15) a umyjte je;
• stiskněte na bocích směrem ke středu dvě

tlačítka červené barvy pro vyvléknutí
spařovače (obr. 28) a vytáhněte ho směrem
ven;

• POZOR: SPAŘOVAČ MŮŽE BÝT VYTAŽEN,
POUZE JE-LI STROJ VYPNUTÝ.
PŘI POKUSU O SUNDÁNÍ SPAŘOVAČE ZE
ZAPNUTÉHO  STROJE HROZÍ NEBEZPEČÍ
JEHO VÁŽNÉHO POŠKOZENÍ.

• omyjte spařovač pod tekoucí vodou z kohout-
ku bez použití saponátů.
Nikdy nemyjte  spařovač v myčce;

• pečlivě vyčistěte vnitřek stroje.
K odstranění zaschlé kávy z vnitřních částí je

Čep

Držák



278

třeba ji oškrábat pomocí dřevěné nebo pla-
stové vidličky (obr. 29) a pak vysát všechny
zbytky pomocí vysa-
vače (obr.30).

• Spařovač opět ulož-
te na původní místo
a zasuňte ho na
vodiče vnitřního
držáku a na spodní
čep;
pak silně zatlačte v místě nápisu  PUSH, až
uslyšíte zvuk zaklapnutí.

Přesvědčete se, zda jsou červená tlačítka
vyskočená směrem ven, v opačném případě se
dvířka nezavřou.
• znovu nasa
te vaničku na sběr kapek včetně

nádrže na sedliny;
• uzavřete servisní

dvířka.
POZNÁMKA 1: Pokud

není spařovač
správně nasazen až
do zaklapnutí a červená tlačítka nevyskočila
správně směrem ven, není možné zavřít ser-
visní dvířka.

POZNÁMKA 2: Pokud se spařovač ztěžka nasazu-
je, je třeba  (před jeho nasazením) ho správ-
ně nastavit současným silným stisknutím
horní a spodní části, jak je znázorněno na
obrázku.

POZNÁMKA 3: Pokud se i potom spařovač obtíž-
ně nasazuje, je třeba ho nechat mimo stroj,
zavřít dvířka, vytáhnout zástrčku sí	ového
kabelu a pak ji znovu zasunout do zásuvky.
Vyčkejte, až se zhasne displej  po autodiagno-
stice,  pak otevřete dvířka a pak znovu
nasa
te  spařovač.

Čištění zásobníku mléka

Pozor! Po přípravě mléka je vždy třeba
vyčistit vnitřní potrubí  zásobníku mléka (B).
Pokud je v zásobníku
ještě mléko, nene-
chávejte ho dlouho
mimo ledničku.
Zásobník mléka je
třeba čistit po každé
přípravě mléka způ-
sobem popsaným v
poznámce 3

"Příprava cappucci-
na".
1. Otočte víčkem

zásobníku mléka
ve směru hodi-
nových ručiček a
pak ho sejměte.

2. Vytáhněte hubici
výpusti a ponor-
nou trubičku.

3. Zatažením smě-
rem ven sejměte
jezdec.

4. Pečlivě omyjte
všechny součásti
teplou vodou a saponátem. Věnujte zvýšenou
pozornost tomu, aby nezůstaly zbytky mléka
uvnitř otvorů a v kanálku, který se nachází na
tenké špičce jezdce.

5. Zkontrolujte, zda ponorná trubička a hubice
výpusti nejsou ucpané zbytky mléka.

6. Namontujte nazpět jezdec, hubici výpusti a
ponornou trubičku na mléko.

7. Nasa
te nazpět víčko zásobníku mléka 

ZMĚNA A NASTAVENÍ
PARAMETRŮ MENU
Po stisknutí tlačítka         a uplynutí času potřeb-
ného k přípravě stroje k chodu je možné provést
změny v následujících parametrech nebo funk-
cích:
• Hodiny
• Čas pro automatické zapnutí
• Procedura na odvápnění
• Teplota kávy
• Trvání zapnutí
• Nastavení tvrdosti vody
• Hodnoty z výroby
• Procedura mytí

Nastavení hodin
Hodiny se nastavují následujícím způsobem:
• Stiskněte tlačítko MENU (kontrolka nad tlačít-

kem se rozsvítí) a pak opakovaně stiskněte
tlačítko NEXT, až se na přístroji zobrazí hláše-
ní “HODINY… 00:00”

• Stisknutím tlačítka CHANGE nastavte na hodi-
nách přesný čas.
(Pokud přidržíte tlačítko CHANGE stisknuté,
hodina se mění rychle).

Kanálek

Jezdec

Otvor

Otvor

hubice
výpusti

ponorná
trubička
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• Stisknutím tlačítka OK potvr
te údaj údaje;
• Stisknutím tlačítka MENU ukončete režim

programování nebo stiskněte tlačítko NEXT,
pokud chcete měnit další parametry.

Nastavení času pro automatické
zapnutí
Tato funkce umožňuje naprogramovat čas, ve kte-
rém se stroj automaticky zapíná tak, aby byl při-
praven k použití.
• Zkontrolujte, zda nastavení času na stroji bylo

provedeno způsobem popsaným v předešlém
paragrafu.

• Stiskněte tlačítko MENU (kontrolka nad tlačít-
kem se rozsvítí) a pak opakovaně stiskněte
tlačítko NEXT, až se na přístroji zobrazí hláše-
ní “ZAPNUTÍ… 00:00”

• Stisknutím tlačítka CHANGE nastavte na hodi-
nách čas automatického zapnutí.
(Pokud přidržíte tlačítko CHANGE stisknuté,
hodina se mění rychle).

• Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení údaje;
• Stiskněte ještě jedenkrát tlačítko SET a stroj

zobrazuje hlášení: “AUTO-START NE”
Stisknutím tlačítka CHANGE změňte funkci
(stroj zobrazuje nápis “ AUTO-START ANO”);

• Stiskněte tlačítko OK pro aktivaci funkce
automatického zapnutí ;

POZNÁMKA: jakmile je stroj vypnutý a je nastave-
ná hodina automatického zapnutí, po straně času
se na neosvětleném displeji objeví i symbol      .
• Stisknutím tlačítka MENU ukončete režim

programování nebo stiskněte tlačítko NEXT,
pokud chcete měnit další parametry.

Odvápnění
Následkem neustálého ohřívání vody používané pro
přípravu kávy je běžné, že se časem vnitřní vedení
stroje zaplní vodním kamenem .
Jakmile stroj zobrazuje blikající hlášení:
“ODVÁPNIT” nastal čas k provedení odvápnění.
Postupujte následujícím způsobem:
• zkontrolujte, zda je stroj připraven k použití.
• stiskněte tlačítko MENU (kontrolka nad tlačít-

kem se rozsvítí) a pak stiskněte tlačítko NEXT,
až se na přístroji zobrazí hlášení “ODVÁPNĚNÍ
NE”

• stiskněte tlačítko CHANGE a na stroji se obje-
ví hlášení “ODVÁPNĚNÍ ANO”

• stiskněte tlačítko OK pro spuštění programu
na odvápňování.

• vyprázdněte nádrž na vodu, nalijte obsah lah-

vičky s odvápňovacím prostředkem, při této
operaci dodržujte pokyny uvedené na obalu
odvápňovacího prostředku, pak přidejte vodu
až po dosažení maximální hladiny označené
ryskou MAX vyražené na nádrži na vodu.
Pro následující úkony používejte odvápňovací
prostředek stejného typu a značky jako pro-
středek, který je dodán se strojem  (je k
dostání v servisních střediscích autorizova-
ných výrobcem), nebo prostředek doporuče-
ný servisním střediskem: vždy dodržujte
pokyny uvedené na obalu.

• nasa
te dávkovač horké vody na trysku;
• umístěte pod dávkovač horké vody nádobu s

minimálním objemem 1,5 litrů (obr.3);
• stiskněte tlačítko OK, odvápňovací roztok

začne vytékat z  dávkovače horké vody a
zaplňuje nádobu položenou pod ním.
Stroj zobrazuje  hlášení: „PROBÍHÁ
ODVÁPNĚNÍ”

• program pro odvápnění probíhá automaticky
a provádí sérii vydávání a přestávek pro
odstranění nánosu vodního kamene, který je
uvnitř stroje.

• po cca 30 minutách stroj zobrazí hlášení:
“VYPLACHOVÁNÍ NAPLNIT NADRŽ”.

Nyní je třeba  provést  vyplachování a odstranit
tak zbytky odvápňovacího roztoku, který zůstal
uvnitř stroje. Postupujte následujícím způsobem:
• vyprázdněte nádrž na vodu, vypláchněte ji a

naplňte ji čistou  vodou.
• znovu nádrž nasa
te.
• vyprázdněte nádobu plnou tekutiny a umístě-

te ji zpět pod dávkovač horké vody.
• Stiskněte tlačítko OK. Horká voda začne vyté-

kat z dávkovače a plní nádobu, která je pod
ním, a  stroj zobrazuje hlášení:
“VYPLACHOVÁNÍ”;

• jakmile stroj vyprázdní nádrž vody, zobrazí se
hlášení: “VYPLACH. DOKONČENO…   STISK-
NOUT OK”.

• Stiskněte tlačítko OK a znovu naplňte  nádrž
čistou vodou.

• Program pro odvápnění je nyní u konce a
stroj je opět připraven pro přípravu kávy.

POZNÁMKA: Pokud se postup pro odvápnění pře-
ruší před jeho ukončením,  stroj zobrazuje ještě
hlášení o odvápnění a je nutné začít znovu celý
proces.
Vyprázdněte nádrž na vodu, vypláchněte ji,
naplňte ji čistou vodou a prove
te výdej jednoho
šálku horké vody.
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DŮLEŽITÉ: ZÁRUKA NENÍ PLATNÁ,
POKUD NENÍ PRAVIDELNĚ PROVÁDĚN PROCES
ODVÁPNĚNÍ 

Změna  teploty  kávy
Pokud chcete změnit teplotu vydávané kávy, je
třeba postupovat následujícím způsobem:
• stiskněte tlačítko MENU (kontrolka nad tlačít-

kem se rozsvítí) a pak opakovaně stiskněte
tlačítko NEXT, až se na přístroji zobrazí hláše-
ní “VYSOKÁ TEPLOTA...”; 

• stiskněte tlačítko CHANGE, až se na stroji
objeví požadovaná teplota kávy.

• Stiskněte tlačítko  OK pro potvrzení zvolené
teploty ;

• Stisknutím tlačítka MENU ukončete režim
programování nebo stiskněte tlačítko NEXT,
pokud chcete měnit další parametry.

Změna délky zapnutí
Stroj je nastaven z výroby pro automatické vypnu-
tí po uplynutí 1 hodiny od posledního použití.
Pokud se požaduje zvýšení hodin, po které má
stroj zůstat zapnutý (max. 3), je třeba postupovat
následujícím způsobem:
• stiskněte tlačítko MENU (kontrolka nad tlačít-

kem se rozsvítí) a pak opakovaně stiskněte
tlačítko NEXT, až se na přístroji zobrazí hláše-
ní “VYPNOUT PO 1 HODINĚ”

• stisknutím tlačítka NEXT změňte počet hodin,
po které musí stroj zůstat zapnutý.

• Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení údaje;
• Stisknutím tlačítka MENU ukončete režim

programování nebo stiskněte tlačítko NEXT,
pokud chcete měnit další parametry.

Programování tvrdosti vody
Hlášení o odvápnění stroje je zobrazeno po pře-
dem určeném časovém úseku chodu, který byl
nastaven z výroby, a bere přitom ohled na maxi-
mální obsah vodního kamene, který může být
obsažen ve vodě uživatele.
Podle potřeby je možné prodloužit časový úsek
funkce a následkem toho provádět méně častěji
úkon pro odvápnění naprogramováním stroje na
základě skutečného obsahu vápníku ve vodě,
která je používána.
Postupujte následujícím způsobem:
• nejdříve vytáhněte z balení reaktivní proužek

"Total hardness test" (je přiložen na str.2),
ponořte ho celý do vody na několik vteřin.
Pak ho vytáhněte a vyčkejte přibližně 30

sekund (až změní barvu a utvoří se červené
čtverečky)

• zapněte stroj stisknutím tlačítka        (obr. 6 ).
• stiskněte tlačítko MENU a pak opakovaně

stiskněte tlačítko NEXT, až se na přístroji
zobrazí hlášení “TVRDOST VODY 4”

• Stiskněte tlačítko CHANGE tolikrát, kolik čer-
vených čtverečků se utvořilo na reakčním
proužku (například, pokud se na reakčním
proužku utvořily 3 čtverečky, je třeba stisk-
nout třikrát tlačítko, až se zobrazí hlášení
“TVRDOST VODY 3 “).

• Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení údaje.
Nyní je stroj naprogramován pro zobrazení
zprávy, že je třeba provést odvápnění tehdy,
kdy je to skutečně potřeba, na základě zjiště-
ných hodnot vápníku ve vodě.

Návrat na  nastavení hodnot z
výroby (reset)
Je možné vrátit stroj zpět na původní nastavení
hodnot  z výroby (a to i poté, co byly uživatelem
změněny). Postupujte následujícím způsobem:
• stiskněte tlačítko MENU a pak opakovaně

stiskněte tlačítko NEXT, až se na přístroji
zobrazí hlášení: HODNOTY Z VÝROBY NE;

• stiskněte tlačítko CHANGE a na stroji se
zobrazí hlášení “HODNOTY Z VÝROBY ANO“.

• stiskněte tlačítko OK pro potvrzení návratu na
nastavení hodnot z výroby;

• stroj se vrátí na původní nastavení z výroby a
zobrazuje hlášení „PŘIPRAVEN“.

Procedura mytí
Tuto funkci smí používat pouze personál servisní-
ho střediska.

ZMĚNA JAZYKA
Je- li požadována změna v nastavení jazyka, je
třeba stisknout tlačítko CHANGE na dobu alespoň
5 vteřin, až stroj zobrazí hlášení pro instalaci růz-
ných jazyků.
Pak zvolte požadovaný jazyk podle pokynů v
odstavci “První uvedení spotřebiče do chodu”.
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HLÁŠENÍ ZOBRAZOVANÁ NA DISPLEJI

ZOBRAZENÉ HLÁŠENÍ MOŽNÁ PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ

NAPLNIT NÁDRŽ • Nádrž na vodu je prázdná
nebo je špatně nasazená

• Naplňte nádrž vodou
a/nebo ji správně nasa
te
zatlačením na doraz, až usl-
yšíte zaklapnutí.

PŘÍLIŠ JEMNĚ NAMLETO 
SEŘÍDIT MLÝNEK
Nasa
te dávkovač vody a
stiskněte ok

• Káva je příliš jemně namle-
tá a káva vytéká příliš
pomalu.

• Stroj neprovádí přípravu
kávy.

• Otočte regulačním knoflí-
kem pro regulaci hrubosti
mletí o jeden impuls smě-
rem k číslu 7. 

• Nasa
te dávkovač horké
vody, stiskněte tlačítko       
a nechejte vytékat vodu z
dávkovače po dobu několi-
ka vteřin.

NASADIT DÁVKOVAČ VODY • Dávkovač vody nebyl nasa-
zen nebo byl nasazen
špatně

• Nasa
te dávkovač vody.

VYPRÁZDNIT NÁDRŽ NA 
SEDLINY

• Nádrž na sběr sedliny (A4)
je plná.

• Vyprázdněte nádrž na sběr
sedliny a vyčistěte ji, pak ji
znovu nasa
te na původní
místo.
Důležité: jakmile je vytaže-
na vanička na sběr kapek,
je POVINNÉ pokaždé
vyprázdnit nádrž na sběr
kávové sedliny, a to i když
není úplně plná. Pokud není
proveden tento úkon, může
se stát, že při následující
přípravě kávy se nádoba
naplní přes limit a může
způsobit ucpání stroje.

NASADIT NÁDRŽ NA SEDLINY • Po čištění nebyla nasazena
nádrž na sběr sedliny.

• Otevřete přístupová dvířka
a nasa
te nádrž na sběr
sedliny.

NASADIT ZÁSOBNÍK MLÉKA • Není nasazen zásobník
mléka.

• Nasa
te zásobník mléka.

NASYPAT PŘEDEMLETOU
KÁVU

• Byla zvolená funkce “pře-
demletá káva”, ale do
násypky nebyla nasypána
předemletá káva.

• Nasypte předemletou kávu
do násypky nebo zvolte
funkci “kávová zrnka”.
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NASADIT JEDNOTKU
SPAŘOVAČE !

• Po vyčištění nebyl
spařovač znovu nasazen.

• Nasa
te spařovač podle
pokynů v kapitole “Čištění
spařovače”.

ZOBRAZENÉ HLÁŠENÍ MOŽNÁ PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ

ZAVRIT DVÍŘKA • Servisní dvířka zůstala ote-
vřená

• Uzavřete servisní dvířka.

NAPLNIT ZÁSOBNÍK ZRNEK ! • Došla zásoba zrnkové kávy. • Naplňte zásobník zrnkovou
kávou.

VŠEOBECNÝ ALARM • Vnitřek stroje je velmi špi-
navý.

• Pečlivě vyčistěte  stroj
způsobem popsaným v
odst. „Čištění a údržba“.
Pokud stroj i po čištění
zobrazuje toto hlášení,
obra	te se na servisní stře-
disko.

ODVÁPNIT • Oznamuje, že stroj je zane-
sený vodním kamenem.

• Je třeba co nejdříve spustit
program na odvápnění
popsaný v kap.
„Odvápnění“.

SNIZIT DAVKU KAVY • Násypka pro předemletou
kávu se ucpala.

• Bylo použito příliš velké
množství zrnkové nebo pře-
demleté kávy.

• Vyprázdněte násypku
pomocí nože podle pokynů
v poznámce 5 v odstavci
„Příprava kávy espresso s
předem umletou kávou“.

• Zvolte lehčí chu	 kávy nebo
snižte množství  předemle-
té kávy a pak vyžádejte nový
výdej kávy.



283

Káva vytéká příliš rychle. • Káva je umleta příliš nahru-
bo.

• Otočte regulačním knoflí-
kem pro regulaci hrubosti
mletí o jeden impuls smě-
rem k číslu 1 proti směru
hodinových ručiček,
kávomlýnek musí být v
chodu (obr. 7). Pozor,
nepootočte regulační kno-
flík pro regulaci hrubosti
mletí příliš, jinak se může
stát, že při požadavku na 2
kávy,  káva vytéká po kap-
kách.

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Dále jsou uvedené některé možné závady funkce.
Pokud se Vám nepodaří problém vyřešit popsaným způsobem, kontaktujte technický servis.

Káva není teplá. • Šálky nebyly předehřáté.

• Spařovač vychladl, protože
od posledního výdeje kávy
uplynuly 2/3 minuty.

• Předehřejte šálky jejich
vypláchnutím horkou
vodou  nebo je ponechejte
po dobu alespoň 20 minut
na ploše pro ohřev šálků.

• Před přípravou kávy je
třeba zahřát spařovač
stisknutím  tlačítka       
(obr. 29).

Káva je málo krémovitá • Káva je umleta příliš nahru-
bo.

• Kávová směs není vhodná .

• Otočte regulačním knoflí-
kem pro regulaci hrubosti
mletí o jeden impuls smě-
rem k číslu 1 proti směru
hodinových ručiček,
kávomlýnek musí být v
chodu (obr. 7).

• Použijte kávovou směs pro
přípravu kávy espresso.

Káva vytéká příliš pomalu nebo
po kapkách.

• Káva je umleta příliš najem-
no.

• - Otočte regulačním knoflí-
kem pro regulaci hrubosti
mletí o jeden impuls smě-
rem k číslu 7 ve směru
hodinových ručiček,
kávomlýnek musí být v
chodu (obr. 7). Postupovat
postupně po jednom impul-
su, až do dosažení uspoko-
jivého výsledku výdeje.
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Mléko má velké bubliny nebo
vystřikuje z hubice výpusti
mléka.

• Mléko není dostatečně
chladné nebo nebylo použi-
to nízkotučné mléko.

• Jezdec pro šlehání mléka je
špatně seřízený.

• Doporučujeme pokud
možno používat  odtučněné
mléko nebo  nízkotučné
mléko o teplotě z ledničky
(cca 5°C). Pokud ani potom
není výsledek uspokojivý,
zkuste změnit značku
používaného mléka.

• Lehce posuňte jezdec
směrem k nápisu CAFFE-
LATTE ("BÍLÁ KÁVA") (viz
odst. "Příprava CAPPUCCI-
NA").

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ

Mléko nevytéká z hubice výpu-
sti mléka (B5).

• Nebyla nasazena ponorná
trubička nebo byla nasaze-
na špatně.

• Vložte ponornou trubičku
(B4) správně do pryžového
těsnění ve víčku zásobníku
mléka (obr. 16).

Mléko není dostatečně
napěněno.

• Víčko zásobníku mléka je
špinavé

• Vyčistěte  víčko zásobníku
mléka způsobem popsa-
ným v odstavci „Čištění
zásobníku mléka“.

Káva nevytéká z jedné nebo z
obou hubic dávkovače.

• Otvory v hubicích jsou
ucpané.

• Vyčistěte hubice pomocí
párátka, kuchyňskou
houbičkou nebo kartáčkem
s tvrdými štětinami (obr.
26).

Káva nevytéká z hubic
dávkovače, ale stéká podél ser-
visních dvířek (A2).

• Otvory v hubicích jsou
ucpané práškem ze zaschlé
kávy.

• Pohyblivá zásuvka (A3),
která je uvnitř servisních
dvířek, se zablokovala.

• Vyčistěte hubice pomocí
párátka, kuchyňskou
houbičkou nebo kartáčkem
s tvrdými štětinami (obr.
26).

• Vyčistěte pečlivě pohybli-
vou zásuvku (A3), přede-
vším v okolí pantů.

Z výpusti nevytéká káva, ale
voda.

• Mletá káva se zablokovala v
násypce (A17).

• Vyčistěte násypku (A17)
dřevěnou nebo plastovou
vidličkou, vyčistěte vnitřní
část spotřebiče. 



TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Příkon: 1350W
Tlak: 15 bar
Kapacita  nádrže na vodu 1,7 litrů
Rozměry DxVxH:  560x 450x550 mm
Hmotnost:  26 kg

Spotřebič splňuje následující předpisy
ES:

• Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES;
• Směrnice EMC 89/336/EHS a pozdější úpravy

92/31/EHS a 93/68/EHS.

Materiály a předměty určené pro styk s potravi-
nami splňují předpisy Evropského nařízení
1935/2004

LIKVIDACE
Elektrické přístroje nesmí být zpracovány
společně s komunálním odpadem.
Zařízení označené tímto symbolem podlé-
hají předpisům evropské směrnice

2002/96/ES.
Všechny vyřazené elektrické přístroje musí být
zpracovány odděleně od komunálního odpadu
odevzdáním do příslušných státních sběrných
středisek.
Správnou likvidací vyřazeného přístroje chráníte
životní prostředí a lidské zdraví.
Další informace o likvidaci vyřazených přístrojů
Vám poskytne městský úřad, úřad pro likvidaci
odpadků nebo obchod, kde jste zařízení zakoupi-
li.
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