
Pfied instalací a pouÏitím spotfiebiãe si pozornû
pfieãtûte tento návod k pouÏití
Pouze tak dosáhnete vynikajících v˘sledkÛ a
maximální bezpeãnosti pfii jeho pouÏívání

POPIS P¤ÍSTROJE 
( viz zobrazení na str. 3)
Tyto v˘razy budou opakovanû pouÏívány v
následujícím textu návodu k pouÏití.
1 DrÏák sítka na mletou kávu 
2 Sítko velké na mletou kávu  2 porce
3 Sítko malé 1 dávka anebo kapsle
4 Knoflík pro v˘dej páry
5 Pûchovadlo
6 Prostor pro odkládání ‰álkÛ
7 Pfiívodní ‰ÀÛra
8 Svûtelná kontrolka OK  teplota (káva/teplá voda

nebo pára).
9 Svûtelná kontrolka        (kávovar zapnut˘)
10 Knoflík pro volbu funkcí
11 Poloha        v˘dej kávy/teplé vody
12 Poloha vypnuto
13 Poloha pro páru
14 Odmûrka na kávu
15 Sprchová v˘pusÈ ohfiívaãe
16 Trubiãka pro v˘dej páry
17 NapûÀovaã
18 NádrÏ na vodu
19 Kryt nádrÏe na vodu

BEZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ
• Tento pfiístroj je vyroben pro  pfiípravu “kávy espreso

“a pro “ohfiívání nápojÛ“.
• Dávejte pozor, na opafiení proudem vody nebo páry

anebo nesprávn˘m pouÏíváním pfiístroje.
• Tento spotfiebiã smí b˘t pouÏíván

pouze v domácnostech. KaÏdé jiné pouÏití je
povaÏováno za nevhodné a tudíÏ nebezpeãné.

• V˘robce není zodpovûdn˘ za pfiípadné ‰kody
zpÛsobené nevhodn˘m, chybn˘m anebo
nerozumn˘m pouÏíváním pfiístroje.

• Nedot˘kejte se bûhem provozu hork˘ch ãástí
pfiístroje. Pfii manipulaci pouÏívejte pouze regulaãní
knoflíky a drÏadla.

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

• Pfiístroj nesmûjí bez patfiiãného dozoru pouÏívat
nesvéprávné osoby nebo dûti.

• Nenechávejte pfiístroj pouÏívat dûtem ke hrám
• V pfiípadû poruchy nebo závad v chodu pfiístroje, jej

vypnûte vytaÏení pfiívodní ‰ÀÛry ze zásuvky.
Pfiípadné opravy nechte provést pouze v servisním
stfiedisku povûfieném v˘robcem a poÏadujte, aby
bylo pouÏito pouze originálních náhradních dílÛ. 
NedodrÏením shora uveden˘ch bodÛ se mÛÏe
poru‰it bezpeãnost pfii pouÏívání pfiístroje.

Informace pro správném se‰rotování  v˘robku ve smyslu
Evropské Smûrnice 2002/96

Po ukonãení doby své Ïivotnosti nesmí b˘t
v˘robek odklizen spoleãnû s domácím
odpadem. Je tfieba zabezpeãit jeho
odevzdání na specializovaná místa sbûru
tfiídûného odpadu, zfiizovan˘ch mûstskou
správou anebo  prodejcem, kter˘
zabezpeãuje tuto sluÏbu.Oddûlené
se‰rotování elektrospotfiebiãÛ je zárukou
prevence negativních vlivÛ na Ïivotní

prostfiedí a na zdraví, které zpÛsobuje nevhodné nakládání,
umoÏÀuje recyklaci jednotliv˘ch materiálÛ a tím i v˘znamnou
úsporu energií a surovin. Pro úãely zdÛraznûní povinnosti tfiídûného
sbûru odpadu elektrospotfiebiãÛ  je na v˘robku za‰krtnut˘ pfiíslu‰n˘
symbol pro  sbûr  tfiídûného odpadu.

INSTALACE
• Pfiístroj vyndejte z obalu a zkontrolujte jeho

neporu‰enost. V pfiípadû pochybností jej nepouÏívejte a
obraÈte se na osoby s potfiebnou kvalifikací.

• Plastové souãásti obalÛ ( PVC sáãky, polystyrén apod.)
nesmûjí b˘t ponechány v dosahu dûtí, vzhledem k tomu,
Ïe mohou b˘t zdrojem potencionálního nebezpeãí.

• Umístûte pfiístroj na pracovní plochu, v bezpeãné
vzdálenosti od vodovodních kohoutkÛ, dfiezÛ a zdrojÛ
tepla.

• Po umístûní pfiístroje na pracovní plochu zkontrolujte,
zda je mezi plochami pfiístroje a boãními a zadními
stûnami voln˘ prostor alespoÀ 5 cm  a zda je nad
kávovarem voln˘ prostor alespoÀ 20cm .

• Nikdy neumísÈujte pfiístroj v prostfiedí, kde mÛÏe teplota
ovzdu‰í dosáhnout hodnotu 0°C (dojde-li ke zamrznutí
vody, pfiístroj se mÛÏe po‰kodit).

• Ovûfiit zda napûtí v elektrické síti odpovídá údajÛm
uveden˘m na ‰títku pfiístroje.

• Pfiístroj zapojujte pouze do patfiiãnû uzemnûné zásuvky
s minimálním ji‰tûním 10 A. a opatfiené vhodn˘m
uzemnûním.

• V˘robce není zodpovûdn˘ za pfiípadné ‰kody
zpÛsobené neodpovídajícím uzemnûním v rozvodné
síti.

• Pokud zástrãka pfiípojného kabelu spotfiebiãe a zásuvka
nejsou kompatibilní, nechte zásuvku vymûnit za jin˘,
vhodn˘ typ kvalifikovan˘m odborníkem.

• Pfiívodní ‰ÀÛra tohoto pfiístroje nesmí b˘t nikdy
vymûÀována uÏivatelem, vzhledem k tomu, Ïe k její
v˘mûnû je tfieba pouÏít speciálních nástrojÛ. V pfiípadû
nutnosti v˘mûny elektrické pfiívodní ‰ÀÛry a pfii jejím
po‰kození je tfieba obracet se v˘hradnû na servisní
stfiedisko autorizované v˘robcem a tak pfiedcházet
jakémukoliv riziku. 

CZ
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POSTUP P¤I P¤ÍPRAVù KÁVY ESPRESSO
NAPLNùNÍ NÁDRÎE VODOU
1. Sundat kryt nádrÏe na vodu (obr.1) a poté

vytáhnout nádrÏku jejím zatáhnutím smûrem
vzhÛru (obr.2)

2. Naplnit nádrÏ ãerstvou a ãistou vodou aÏ po
oznaãení MAX (obr.3).
VloÏit nádrÏ zpût na pÛvodní místo a lehk˘m
zatlaãením zajistit otevfiení ventilu, kter˘ se nachází
na spodku této nádrÏe

3. Jednodu‰‰ím zpÛsobem je moÏno provést naplnûní
nádrÏe bez jejího vytaÏení vléváním vody pfiímo ze
dÏbánku.

POZOR. je zcela normální, Ïe se v prostoru pod nádrÏí
obãas objeví voda, proto je tfieba obãas tento prostor
vytfiít  ãistou houbou.
POZNÁMKA: nikdy nespou‰tût pfiístroj bez vody v
nádrÏi a dbát vÏdy  na její doplnûní, pokud hladina
vody dosahuje pouze nûkolik centimetrÛ ode dna.
P¤EDEH¤ÁTÍ SADY PRO KÁVU
K získání kávy espreso o vhodné teplotû doporuãujeme
pfiedehfiátí pfiístroje takkto: tlaãítka zapnuto/vypnuto

(obr 4) alespoÀ 15-30 minut pfied zahájením
pfiípravy kávy. Je tfieba pfiesvûdãit se, zda je drÏák
sítka zaháknut˘ na pfiístroji (pokaÏdé zkontrolovat,
zda je knoflík pro páru uzavfien˘).  
K zaháknutí drÏáku sítka je tfieba umístit jej pod
sprchovou v˘pusÈ s drÏadlem  smûfiujícím  vlevo a
pfiitisknout jej smûrem vzhÛru a souãasnû otoãit
drÏadlem smûrem doprava (viz.obr 5), otoãit rázn˘m
pohybem 
Po uplynutí pÛl hodiny zaãít s pfiípravou kávy podle
návodu popsaném v následující kapitole.
Jako rychlej‰í alternativa pro provedení pfiedehfiátí je
moÏno postupovat tímto zpÛsobem:
1.Otoãením knoflíku pro volbu funkcí  do polohy 

zapnout pfiístroj  (obr.4) a zavûsit drÏák sítka na
pfiístroj bez jeho naplnûní mletou kávou.

2.umístit pod drÏák sítka ‰álek . PouÏít stejn˘ ‰álek
jako pro pfiípravu kávy pfii pfiípravû tak, aby se
pfiedehfiál.

3.Vyãkat rozsvícení svûtelné kontrolky OK (obr.6) a
ihned poté otoãit knoflíkem pro volbu funkcí do
polohy       (obr.7) , nechat vytéct vodu aÏ do
zhasnutí svûtelné kontrolky OK a pak pfieru‰it
vytékání otoãením knoflíku pro volbu funkcí do
polohy       (obr.6) .

4.Vyprázdnit ‰álek, vyãkat aÏ se svûtelná kontrolka“
OK „ opût rozsvítí a zopakovat je‰tû jednou stejn˘
postup.

JAK P¤IPRAVOVAT ESPRESO S POUÎITÍM DRÎÁKU
SÍTKA NA MLETOU KÁVU
1.Po provedení pfiedehfiátí pfiístroje zpÛsobem

popsan˘m v pfiede‰lém odstavci vloÏit sítko na
mletou kávu do drÏáku a pfiesvûdãit se, zda
v˘stupek na nûm správnû zapadl do svého místa, jak
znázornûno na obr. 8. Pro pfiípravu 1 kávy pouÏít
men‰í sítko, pro pfiípravu 2 káv zvolit sítko vût‰í.

2.Pro pfiípravu pouze jedné kávy, naplnit filtr
zarovnanou odmûrkou mleté kávy , cca 7gr (obr.9).
Pro pfiípravu dvou káv naplnit filtr dvûma ne zcela
pln˘mi odmûrkami mleté kávy (cca 6+6gr).
NaplÀovat sítko po ãástech tak, aby se zabránilo
vypadávání.

DÒLEÎITÉ: pfied naplnûním sítka mletou kávou, je tfieba
zkontrolovat, zda sítko není zneãi‰tûné zbytky kávy,
které se na nûm zachytily pfii pfiede‰lé pfiípravû kávy. 
3.Mletou kávu stejnomûrnû rozprostfiete a zlehka

upûchujte pûchovadlem (obr. 10). POZNÁMKA:
správné upûchování mleté kávy je pro pfiípravu
dobré kávy espreso velmi dÛleÏité. Pokud kávu moc
upûchujete, káva protéká pfiíli‰ pomalu a krém na
kávû bude tmav˘. Pfii málo upûchované kávû zase
protéká pfiíli‰ rychle a na kávû se utvofií pfiíli‰ málo
svûtlého krému.

4.OdstraÀte pfiípadné zbytky kávy z okrajÛ drÏáku
sítka a pak jej zaháknûte na pfiístroj; otoãte
drÏadlem smûrem vpravo rázn˘m pohybem (obr.
5) aÏ na doraz, jinak ze sítka bude kapat voda.

5.Umístit ‰álek nebo ‰álky pod hubice drÏáku sítka
(obr.11). Doporuãujeme pfied pfiípravou kávy ‰álky
pfiedehfiát vypláchnutím trochou teplé vody anebo
ponecháním ‰álkÛ na horní plo‰e po dobu alespoÀ
15 –20 minut(obr.12).

6.Pfiesvûdãit se, zda je svûtelná kontrolka OK (obr.6)
rozsvícená (pokud je zhasnutá je tfieba vyãkat aÏ se
opût rozsvítí), poté otoãit knoflíkem pro volbu funkcí
do polohy        (obr. 7) aÏ do získání poÏadovaného
mnoÏství kávy. Pro pfieru‰ení je tfieba otoãit
knoflíkem zpût do polohy        (obr. 5) .

7.Pro sejmutí drÏáku sítka otáãejte rukojetí zprava
doleva
POZOR:  aby se zabránilo postfiíkání nevyjímejte
nikdy drÏák sítka bûhem v˘deje kávy.

8.pro odstranûní zbytkÛ pouÏité kávy nechat sítko
zablokované a zatlaãit na speciální páãku která je
souãástí drÏadla a poté poklepáním obráceného
drÏáku sítka  vysypat kávu (obr. 13).

9.Pro vypnutí pfiístroje je tfieba otoãit knoflíkem do
polohy “O ” (obr. 14).

POZOR: pfii prvním pouÏití pfiístroje je nutné um˘t
ve‰keré pfiíslu‰enství a vnitfiní okruh tak, Ïe necháte
spotfiebiã provést pfiípravu alespoÀ pûti káv,
naprázdno bez pouÏití mleté kávy
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P¤ÍPRAVA KÁVY ESPRESSO S POUÎITÍM
KAPSLÍ
1. Provést pfiedehfiátí kávovaru zpÛsobem popsan˘m

v paragrafu „P¤EDEH¤ÍVÁNÍ P¤EDEH¤ÁTÍ SADY
PRO KÁVU“.Zkontrolovat pfiitom, zda je sítko na
kávu zaháknuté na stroji. Tímto zpÛsobem je
pfiipravená káva teplej‰í. 

POZNÁMKA: pouÏívat kapsle které splÀují standard
ESE: toto oznaãení je uvedeno na obalech s vhodn˘mi
kapslemi

Standard ESE je systém, kter˘ pouÏívají pfiední v˘robci
kávov˘ch kapslí a umoÏÀuje pfiipravovat kávu
jednoduch˘m a ãist˘m zpÛsobem.
2. VloÏit  malé sítko na 1 dávku nebo na pouÏití kapslí

do drÏáku sítka a zkontrolovat, zda je v˘stupek
správnû nasazen na svém místû, jak znázornûno
na obr. 8.

3. Kapsli vloÏit tak, aby se nacházela co nejvíce ve
stfiedu nad sítkem (obr.15).
Pfii pfiípravû postupovat vÏdy podle návodu
uvedeném na balení kapslí tak, aby kapsle byla
správn˘m zpÛsobem umístûna na sítku.

4. Zatoãením drÏáku sítka aÏ na doraz jej zavûsit na
pfiístroj (obr.5).

5. Dále postupovat zpÛsobem popsan˘m v bodech
5,6 a 7 v pfiede‰lém odstavci.

POSTUP P¤I P¤ÍPRAVù KAPUâÍNA 
1.Pfiipravit kávu espresso zpÛsobem popsan˘m v

pfiede‰l˘ch odstavcích a pouÏít dostateãnû velké
‰álky.

2.Otoãit knoflíkem pro volbu do polohy pára 
(obr.16) a vyãkat aÏ se svûtelná kontrolka „OK“
rozsvítí.(obr 6) .
Rozsvícení svûtelné kontrolky oznamuje, Ïe ohfiívaã
dosáhl ideální teploty pro produkci páry.

3.Mezitím naplnit nádobu cca 100 gramÛ pro kaÏdé
kapuãíno které chcete pfiipravit. 
Mléko musí mít teplotu z ledniãky (nikoliv teplé).
Pfii volbû velikosti nádoby je tfieba vzít v úvahu, Ïe
objem mléka se 2 aÏ 3krát zvût‰í.

POZNÁMKA: Doporuãujeme pouÏívat ãásteãnû
odstfiedûné polotuãné mléko s teplotou z ledniãky.
4.Postavit nádobu s mlékem pod napûÀovaã (obr 17).
5.Ponofiit napûÀovaã  cca 5 mm do mléka a otoãit knoflíkem

pro páru proti smûru hodinov˘ch ruãiãek, obr 18
(otáãením knoflíku více ãi ménû je moÏno zmûnit mnoÏství
páry která vychází z napûÀovaãe ). Nyní mléko zaãíná
nab˘vat na objemu a zaãne mít krémovit̆  vzhled.

6.Jakmile se objem mléka zdvojnásobí , ponofiit
napûÀovaã do hloubky a pokraãovat v zahfiívání
mléka (obr.17). Po dosaÏení poÏadované teploty

(ideální teplota je 60°C), pfieru‰it v˘dej páry
otoãením knoflíku ve smûru hodin. ruãiãek a uvést
knoflík do polohy “O ” (obr.14). 

7.Vlít napûnûné mléko  do ‰álkÛ s pfiedem pfiipravenou
kávou espresso. Kapuãíno je pfiipraveno: osladit
podle chuti, posypat pûnu trochou ãokolády v
prá‰ku. 

Poznámka: pokud po na‰lehání mléka chceme
pokraãovat v pfiípravû dal‰í kávy, je tfieba nejprve
nechat vychladnout ohfiívaã, jinak bude hotová káva
pfiipálená. K ochlazení ohfiívaãe je tfieba postavit
pod sprchovou v˘pusÈ nádobu, otoãit knoflíkem pro
volbu funkcí do pozice “v˘dej kávy” a nechat vytékat
vodu aÏ do zhasnutí svûtelné kontrolky OK. Otoãit
knoflíkem pro volbu funkcí do polohy      a
pokraãovat v pfiípravû kávy zpÛsobem popsan˘m v
pfiede‰l˘ch odstavcích.

DÒLEÎITÉ: po kaÏdém pouÏití  je tfieba vyãistit vÏdy
napûÀovaã následujícím zpÛsobem.:
1.Otoãit knoflíkem pro páru a nechat vycházet páru po

dobu nûkolika vtefiin (obr. 18).
2.Vyãkat nûkolik vtefiin aÏ trubiãka pro v˘dej páry

vychladne. Otáãením ve smûru hodin. ruãiãek
od‰roubovat napûÀovaã (obr.20) a peãlivû jej um˘t
vlaÏnou vodou.

3.Zkontrolovat zda otvory v napûÀovaãi oznaãené na
obr.21 nejsou zanesené. Pokud je tfieba vyãistit je
pomocí jehly.

4.Vyãistit trubiãku pro v˘dej páry, pozor na nebezpeãí
opafiení.

5.Na‰roubovat napûÀovaã zpût na pÛvodní místo.

POSTUP P¤I P¤ÍPRAVù TEPLÉ VODY
1.Otoãením  knoflíku pro volbu funkcí do polohy   

zapnout kávovar (obr. 4).
2.Postavit pod napûÀovaã nádobu .
3.Jakmile se svûtelná kontrolka OK rozsvítí, otoãit

knoflíkem pro volbu funkcí na       (obr.7) a souãasnû
otoãit knoflíkem pro páru proti smûru hodin., ruãiãek
(obr.18); z napûÀovaãe zaãne vytékat teplá voda .

4.Pro pfieru‰ení vytékání teplé vody je tfieba otoãit
knoflíkem na páru ve smûru hodin. ruãiãek do polohy
“O” (obr.14).

âI·TùNÍ DRÎÁKU SÍTKA
Po pfiípravû zhruba 200 káv vyãistit drÏák sítka na
mletou kávu následujícím zpÛsobem:
• Sundat sítko a ‰lehaã na krém
• Vyãistit vnitfiek drÏáku sítka. Nikdy nem˘t v myãce.
• Otáãením proti smûru hodin. ruãiãek od‰roubovat

zátku ze zafiízení na ‰lehání krému (obr.22)
• Zatlaãením na stranû zátky provést vyvléknutí

‰lehacího zafiízení
• Odstranit tûsnûní.

58



59

• Opláchnout v‰echny souãásti a peãlivû vyãistit sítko
pod teplou vodou pomocí kartáãku (obr.23).
Zkontrolovat zda otvÛrky v sítku nejsou ucpané,
pokud ano, vyãistit je pomocí ‰pendlíku (viz
obr.24).

• Namontovat zpût na plastov˘ disk filtr a tûsnûní
zpÛsobem znázornûn˘m na obrázku 25. Pfii
montáÏi dbát na to, aby byl v˘stupek plastového
disku nasazen do otvoru v tûsnûní, kter˘ je
oznaãen˘ ‰ipkou na obr.25.

• VloÏit tento celek nazpût do ocelového obalu pro
sítko (obr.26) a zkontrolovat, zda v˘stupek zapadl
do otvoru v jeho drÏáku ( jak ukazuje ‰ipka na
obr.26).

• Na závûr za‰roubovat zátku zatoãením ve smûru
hodin. ruãiãek (obr.27).

Záruka propadá v pfiípadû, Ïe není  pravidelnû
provádûno v˘‰e popsané ãi‰tûní .

åI·TùNÍ SPRCHOVÉ V¯PUSTI OH¤ÍVAâE
Po pfiípravû cca 300 káv je tfieba provést ãi‰tûní
sprchové v˘pusti ohfiívaãe espresso následujícím
zpÛsobem:
1.Pfiesvûdãit se, zda kávovar není hork˘ a zda je

vytaÏena zástrãka ze zásuvky.;
2.Pomocí ‰roubováku od‰roubovat ‰roubky, které drÏí

sítko sprchové v˘pusti ohfiívaãe espresso (obr.28);
3.Oãistit vlhk˘m hadfiíkem ohfiívaã. 
4.Um˘t sítko sprchové v˘pusti teplou vodou a

vydrhnout je kartáãkem 
Zkontrolovat zda otvÛrky nejsou ucpané, eventuelnû
je vyãistit pomocí jehly (obr.24).

5.Opláchnout sprchovou v˘pusÈ pod tekoucí vodou a
vydrhnout ji.

6.Na‰roubovat nazpût sprchovou v˘pusÈ
Záruka propadá v pfiípadû, Ïe není provádûno
pravidelnû ãi‰tûní v˘‰e popsan˘m zpÛsobem.

ODVÁPNùNÍ
Doporuãujeme provádût odstranûní vodního kamene
zhruba po pfiípravû 200káv.
Doporuãuje pouÏívat speciální odvápÀovací prostfiedky
pro kávovary espresso, které se jsou v prodeji.
Pokud nejsou k dispozici tyto prostfiedky, je moÏné
provést odvápnûní následujícím zpÛsobem:
1.Naplnit nádrÏ na vodu 0,5 litrem vody;
2.Ve vodû rozpustit zhruba 2 lÏiãky kyseliny citrónové

(cca 30 gramÛ) ( je k dostání v lékárnû ;
3.Otoãit knoflíkem pro volbu funkcí do polohy     a

vyãkat rozsvícení svûtelné kontrolky OK.
4.Pfiesvûdãit se, zda drÏák sítka není zaháknut˘ a

poloÏit pod sprchovou v˘pusÈ pfiístroje  nádobu.
5.Otoãit knoflíkem voliãe do polohy       (obr.8) a

nechat vytéct polovinu roztoku, kter˘ je v nádrÏi.
Nyní otoãit voliãem do polohy “O” a pfieru‰it
vytékání (obr.14).

6.Nechat roztok pÛsobit zhruba 15 minut a pak znovu
nechat vytékat roztok aÏ do úplného vyprázdnûní
nádrÏe.

7.NádrÏ dobfie vypláchnout a tak odstranit zbytky
vodního kamene,  pak ji naplnit ãistou vodou a uloÏit
zpût na pÛvodní místo.

8.Otoãit knoflíkem voliãe do polohy        a nechat vodu
vytéct aÏ do úplného vyprázdnûní nádrÏe;

9.Otoãit knoflíkem voliãe do polohy        a zopakovat
postup popsan˘ v bodech 7 a 8 je‰tû jedenkrát.

Záruka se nevztahuje na opravy kávovaru které jsou ve
vztahu k problémÛm s vodním kamenem , pokud
nebude provádûno pravidelnû odvápÀování v˘‰e
popsan˘m zpÛsobem.
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Pfii pfiípravû kapuãína se
nedafií napûnit mléko

- Mléko není dost chladné.

- NapûÀovaã mléka je ‰pinav˘.

- PouÏít vÏdy mléko s teplotou z
chladniãky.
- Vyãistit peãlivû dírky napûÀovaãe
pfiedev‰ím ty, které jsou oznaãené na
zobrazení 19.

ZÁVADY MOÎNÉ P¤ÍâINY ¤E·ENÍ

Káva espresso nevytéká z
pfiístroje

- V nádrÏi není voda.
- OtvÛrky trysek drÏáku sítka jsou

zane‰ené.
- Sprchové ústí ohfiívaãe espresso je

zane‰ené.
- Sítko je ucpané

- NádrÏ je ‰patnû uloÏena a ventil na
jejím dnû se neotevfiel.

Káva espresso stéká z okrajÛ
drÏáku sítka namísto z otvorÛ

- DrÏák sítka je ‰patnû nasazen˘.

- Tûsnûní ohfiívaãe espressa ztratilo
pruÏnost.

- Otvory trysek drÏáku sítka jsou
zane‰ené.

-  Nasadit drÏák sítka správn˘m
zpÛsobem a otoãit jím rázn˘m
pohybem aÏ nadoraz

- Nechat vymûnit tûsnûní ohfiívaãe
espressa v autorizovaném servisu.

- Vyãistit otvory v˘deje kávy.

Káva espresso je studená - Svûtelná kontrolka OK espresso není
rozsvícená v momentu, kdy byl
stisknut vypínaã pro v˘dej kávy.

- Nebylo provedeno pfiedehfiátí.

- ·álky nebyly pfiedehfiáté.

- Vyãkat rozsvícení svûtelné kontrolky
OK

- Provést pfiedehfiátí zpÛsobem
popsan˘m v odstavci “Pfiedehfiátí
pfiístroje“.

- Pfiedehfiát ‰álky

Nadmûrn˘ hluk ãerpadla - NádrÏ na vodu je prázdná. 
- NádrÏ je ‰patnû uloÏena a ventil na

jejím dnû se neotvírá.

- Naplnit nádrÏ na vodu.
- Lehce zatlaãit na nádrÏ tak, aby do‰lo

k otevfiení ventilu na jejím dnû

- Naplnit nádrÏ na vodu.
- Vyãistit otvory hubic.

- Vyãistit zpÛsobem popsan˘m v
odstavci “ âi‰tûní sprchové v˘pusti“

- Provést vyãi‰tûní zpÛsobem popsan˘m
v odst. “ãi‰tûní sítka”

- Lehce zatlaãit na nádrÏ tak, aby do‰lo
k otevfiení ventilu na jejím dnû.

Krém na kávû je svûtl˘
(káva vytéká z hubice
rychle)

- Mletá káva je málo upûchovaná. 
- Káva je umletá pfiíli‰ na hrubo. 
- Pfiíli‰ málo mleté kávy.

- Nevhodná kvalita mleté kávy

- Upûchovat více mletou kávu (obr6).
- Zv˘‰it dávku mleté kávy
-PouÏívat pouze mletou kávu urãenou
pro kávovary espresso.
-Zmûnit druh mleté kávy.

Krém na kávû je tmav˘ (káva
vytéká z hubice pomalu)

- Mletá káva je pfiíli‰ upûchovaná.
- Pfiíli‰ mnoho mleté kávy.
- Sprchová v˘pust ohfiívaãe espressa je
zane‰ená.

- Sítko je zanesené

- Káva je umletá pfiíli‰ na jemno.

- Prá‰ková káva je umletá pfiíli‰
najemno anebo je zvlhlá.

-Nevhodná kvalita mleté kávy.

- Upûchovat ménû mletou kávu (obr6).
- Zmen‰it dávku mleté kávy.
- Provést ãi‰tûní v˘pusti podle pokynÛ
uveden˘ch v kapitole "âi‰tûní sprchové
v˘pusti ohfiívaãe espressa".
-Provést ãi‰tûní zpÛsobem popsan˘m v
odst. „ãi‰tûní sítka“
- PouÏít pouze mletou kávu urãenou
pro espresso kávovary.
-PouÏívat pouze mletou prá‰kovou
kávu urãenou pro kávovary a
nepouÏívat navlhlou kávu.
-Zmûnit druh mleté kávy


