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POPIS P¤ÍSTROJE
Tyto v˘razy se budou v textu návodu k pouÏití
opakovat.
A Víko horní ãásti konviãky
B Horní ãást konviãky
C Spodní ãást konviãky
D Kovové sítko
E Tûsnûní
F Podstavec
G Pfiípojn˘ kabel
H Vypínaã zapnuto/vypnuto
I Svûtelná kontrolka
J Pojistn˘ ventilek
K Filtr ve tvaru trycht˘fie
L. Redukãní kotouã na pÛl konviãky
M Sloupek

BEZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ
• Tento spotfiebiã je konstruovan˘ pro “vafiení

kávy“. 
• PouÏívejte vÏdy jen mletou kávu.  Jiné smûsi

jako napfi. kakao, hefimánek nebo jiné odvary
ãi prá‰kové instantní nápoje nejsou vhodné.
Otvory kovového sítka by se mohly ucpat.

• Dávejte pozor, abyste pfii ãi‰tûní spotfiebiãe
neponofiili podstavec nebo spodní ãást konviãky
do vody. Jedná se o elektrick˘ spotfiebiã.

• Dávejte pozor, abyste se neopafiili proudem
vody nebo páry anebo nesprávn˘m pouÏíváním
pfiístroje.

• Pokud je kávovar v provozu, nedot˘kejte se
tepl˘ch ãástí spotfiebiãe.
Dot˘kejte se pouze rukojetí nebo tlaãítek.

• Po odstranûní obalu se pfiesvûdãte o celistvosti
spotfiebiãe. Pokud máte obavy, Ïe je pfiístroj
po‰kozen˘, nepouÏívejte jej a obraÈte se na
odborníka.

• Nenechávejte obalov˘ materiál (sáãky z umûlé
hmoty, polystyrén atd.) na dosah dûtí. Mohl by
pro nû b˘t nebezpeãn˘.

• Tento spotfiebiã se musí pouÏívat pouze v
domácnostech. KaÏdé dal‰í pouÏit í  je
povaÏováno za nevhodné a tudíÏ nebezpeãné.

• V˘robce není zodpovûdn˘ za pfiípadné ‰kody

zpÛsobené nevhodn˘m, chybn˘m anebo nero-
zumn˘m pouÏíváním pfiístroje.

• Tento kávovar funguje pouze s pfiíslu‰n˘m pod-
stavcem zapojen˘m na el. síÈ. V Ïádném
pfiípadû se nesmí pouÏívat na zapnutém nebo
zapáleném vafiiãi nebo varn˘ch plochách.

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

• Nedovolte, aby spotfiebiã pouÏívaly nesvé-
právné osoby nebo dûti bez dohledu.

• Na dûti je tfieba dohlíÏet, aby si se spotfiebiãem
nehrály.

• Pokud je pfiístroj po‰kozen˘ nebo ‰patnû fun-
guje, neprovádûjte na nûm Ïádné zásahy a
vypnûte jej.

• Nejdfiíve nalijte vodu do spodní ãásti konviãky a
teprve potom umístûte konviãku na podstavec.

• Dávejte pozor, aby se pfiípojn˘ kabel bûhem
provozu kávovaru nedot˘kal kovov˘ch ãástí
moka kávovaru.
Pfiípadné opravy nechte provést pouze v servi-
sním stfiedisku povûfieném v˘robcem a poÏaduj-
te, aby bylo pouÏito pouze originálních náh-
radních dílÛ. NedodrÏením shora uveden˘ch
bodÛ se mÛÏe poru‰it bezpeãnost pfii pouÏívání
pfiístroje.

• Pfiípojn˘ kabel tohoto pfiístroje nesmí vymûÀovat
uÏivatel, protoÏe k v˘mûnû je nutné pouÏít spe-
ciální náfiadí. Pokud se kabel po‰kodí, nebo je
tfieba jej vymûnit, obraÈte se v˘hradnû na servi-
sní stfiedisko povûfiené v˘robcem. Vyhnete se
tak riziku pfii pouÏívání spotfiebiãe.

INSTALACE
• Pfiístroj umístûte na pracovní desku, co nejdál

od vodovodních kohoutkÛ a dfiezÛ.
• Ovûfite si, zda napûtí sítû odpovídá poÏado-

vanému napûtí uvedenému na popisném ‰títku
spotfiebiãe. Pfiístroj zapojujte pouze do patfiiãnû
uzemnûné zásuvky s minimální proudovou
zatíÏitelností 6 A. 
V˘robce není zodpovûdn˘ za pfiípadné ‰kody
zpÛsobené neodpovídajícím uzemnûním.

• V pfiípadû, Ïe je zástrãka a zásuvka nejsou
kompatibilní, nechte vymûnit zásuvku za jin˘,
vhodn˘ typ kvalifikovan˘m odborníkem.

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

âE·TINA



P¤ÍPRAVA KÁVY
1) Nejdfiíve se pfiedsvûdãte, zda je kávovar stu-

den˘. Pak od‰roubujte horní ãást konviãky tak,
Ïe jednou rukou budete drÏet spodní ãást kon-
viãky a druhou budete otáãet horní ãástí proti
smûru hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1).

2 Vyjmûte filtr ve tvaru trycht˘fie a nalijte do
spodní ãásti konviãky ãerstvou vodu. Pokud
budete vafiit kávu z celé konviãky, hladina vody
musí dosáhnout aÏ k pojistnému ventilku
(nachází se na vnitfiní stranû spodní ãásti kon-
viãky). Hladina vody nesmí tento ventilek
pfiesáhnout (obr. 2).
JestliÏe budete pfiipravovat kávu z poloviny
konviãky, naplÀte spodní ãást aÏ po rysku,
která se nachází pod pojistn˘m ventilkem (obr.
3 - X).

RADA: voda k pfiípravû dobré kávy musí b˘t ãer-
stvá a lehká (bez pfiímûsí). Voda se slanou pfiíchutí
nebo voda s vysok˘m obsahem vápníku znehodno-
cuje chuÈ uvafiené kávy.

DÒLEÎITÉ: kávovar se nesmí pouÏívat, pokud
ve spodní ãásti konviãky není voda. Nelijte do
konviãky teplou vodu, ani kdyÏ chcete pfiípra-
vu kávy urychlit.

3) Nasaìte filtr ve tvaru trycht˘fie do spodní ãásti
konviãky (obr. 4). JestliÏe chcete pfiipravit kávu
z poloviny konviãky, vloÏte do filtru ve tvaru try-
cht˘fie redukãní kotouã (L) (obr. 5).

4) Filtr ve tvaru trycht˘fie naplÀte mletou kávou
aniÏ byste ji pûchovali (obr. 6). Kávu sypte do
filtru po lÏiãkách, aby se káva z filtru nesypala
ven.

5) Kávu stejnomûrnû zarovnejte a okraje filtru oãi-
stûte od pfiípadn˘ch zbytkÛ mleté kávy.
DÒLEÎITÉ: PouÏívejte kvalitní kávu umletou na
stfiední hrubost a urãenou pro moka kávo-
vary.

6) Za‰roubujte ãásti konviãky na doraz, ale ne
pfiíli‰nou silou tak, Ïe spodní ãást budete drÏet
jednou rukou a druhou otáãíte horní ãástí kon-
viãky ve smûru hodinov˘ch ruãiãek, aniÏ byste
pfii tom tlaãili na rukojeÈ.
DÒLEÎITÉ: v Ïádném pfiípadû neuvádûjte
kávovar do provozu, pokud kovové sítko (D)
není správnû nasazené. Zabráníte tak
nebezpeãnému stfiíkání horké vody.

7) Postavte konviãku na podstavec (obr. 7).
Zavfiete víko konviãky.

8) Stisknûte vypínaã zapnuto/vypnuto (obr. 8).
Svûtelná kontrolka ukazuje, zda je kávovar v
provozu.

9) Káva zaãne po nûkolika minutách vytékat ze
sloupku do horní ãásti konviãky.

10)Pfied podáváním kávy zamíchejte lÏiãkou
uvafienou kávu, která protekla do horní ãásti
konviãky, aby se sjednotila hustota kávy.
Pokud budete pfiipravovat kávu pouze z polo-
viny konviãky, doporuãujeme poãkat zhruba 5
minut, aby se káva zahfiála na optimální
teplotu a teprve potom jí nalívat do ‰álkÛ.

11)Po pfieteãení kávy do horní ãásti konviãky se
uvede do provozu funkce keep warm
(udrÏování stálé teploty) a konviãka udrÏuje
kávu teplou zhruba po dal‰í pÛl hodinu.
Teprve po uplynutí této doby se konviãka
vypne sama.

DÒLEÎITÉ: pfii prvním pouÏití kávovaru je
nutné nejdfiíve om˘t ve‰keré pfiíslu‰enství a
vnitfiní okruhy kávovaru ãistou teplou vodou a
pfiipravit nûkolik káv, které pak vylijete.

FUNKCE KEEP-WARM (UDRÎOVÁNÍ STÁLÉ
TEPLOTY)
Kávu si mÛÏete, díky zafiízení keep warm, vypít
teplou i pÛl hodiny po zapnutí kávovaru, protoÏe
tato funkce udrÏuje stálou teplotu kávy.
Funkce se vypne automaticky, jestliÏe konviãku
sejmete z podstavce okamÏitû po proteãení kávy
do horní ãásti konviãky.
Pokud necháte konviãku s kávou proteklou do
horní ãásti umístûnou na podstavci, mÛÏete
udrÏovat kávu teplou zhruba po dal‰í pÛl hodinu
tak, Ïe stisknete tlaãítko vypínaãe zapnuto/vypnu-
to.
Kávovar mÛÏete v kaÏdém pfiípadû vypnout ihned
po proteãení kávy do horní ãásti konviãky tak, Ïe
stisknete tlaãítko vypínaãe zapnuto/vypnuto.

âI·TùNÍ A ÚDRÎBA
• NeÏ zaãnete kávovar ãistit, poãkejte, aÏ zcela

vychladne.
• Vyãistûte pravidelnû vnitfiek sloupku.
• Kontrolujte pravidelnû stav filtru ve tvaru try-

cht˘fie a tûsnûní: pokud jsou opotfiebované
nebo po‰kozené musíte je vymûnit.
PouÏívejte pouze tûsnûní zakoupené v servi-
sním stfiedisku povûfieném v˘robcem a
pfiedev‰ím tûsnûní, které má stejné rozmûry
jako tûsnûní dodané spolu s v˘robkem.

• Obãas je nutné pfiekontrolovat, aby otvory
kovového sítka nebyly zane‰ené. Pokud je to
nutné, vyãistûte je jehlou (obr. 9).

• KÁVOVAR SE NESMÍ M¯T V MYÂCE
NÁDOBÍ.
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PROBLÉMY P¤I PROVOZU

PROBLÉM MOÎNÁ P¤ÍÂINA NÁPRAVA

Káva neprotéká do horní ãásti
konviãky.

Káva protéká teprve po
dlouhé dobû.

Káva vytéká z okrajÛ spodní
ãásti konviãky.

Ve spodní ãásti konviãky není
voda.

PouÏili jste nevhodn˘ druh
kávy.

Kovové sítko je ucpané.

Upûchovali jste mletou kávu.

Kovové sítko je ucpané.

Tûsnûní je spálené nebo
po‰kozené.

Do spodní ãásti konviãky nalij-
te ãerstvou vodu.

PouÏívejte pouze mletou kávu
urãenou pro moka konviãky.

Oãistûte kovové sítko podle
pokynÛ uveden˘ch v kapitole
"âi‰tûní a údrÏba"

Mletá káva se nesmí pûchovat.

Oãistûte kovové sítko podle
pokynÛ uveden˘ch v kapitole
"âi‰tûní a údrÏba"

VymûÀte tûsnûní.

Neom˘vejte spodní ãást konviãky pod
proudem tekoucí vody. Neponofiujte ji do

vody.

• Spodní ãást konviãky a podstavec se nesmí
ãistit rozpou‰tûdlem nebo drsn˘m prá‰kov˘m
pfiípravkem. K ãi‰tûní staãí houbiãka. Dávejte
pozor, aby se voda nedostala do elektrick˘ch
ãástí spotfiebiãe.

Poznámka: pokud kovové sítko vyjmete, napfi.
pfii ãi‰tûní nebo pfii vymûÀování tûsnûní, nezapo-
meÀte je znovu správnû nasadit (pfied pouÏitím
kávovaru). Zabráníte tak nebezpeãnému stfiíkání
horké vody.




