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POPIS P¤ÍSTROJE
Tyto v˘razy se budou v textu návodu k pouÏití
opakovat.
A. Víko  konviãky
B. Otvory v dávkovaãi
C. Konviãka
D. Kovové sítko
E. Tûsnûní
F. Filtr ve tvaru trycht˘fie
G. Redukãní kotouã na poloviãní dávku
H. Pojistn˘ ventilek
I. Spodní ãást konviãky
L. Podstavec
M. Pfiípojn˘ kabel
N. Panel s ovládacími prvky 
O. Displej
P. Tlaãítko nastavení pfiesného ãasu
Q. Kontrolka funkce „Keep warm“ (udrÏování

stálé teploty)
R. Tlaãítko funkce „Keep warm“ (udrÏování stálé

teploty)
S. Tlaãítko start/stop
T. Tlaãítko programování doby zapnutí
U. Kontrolka funkce “programované zapnutí”
V. Tlaãítko funkce “programované zapnutí”
Z. Kontrolka start/stop

BEZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ
• Tento spotfiebiã je konstruovan˘ pro “vafiení

kávy“. V Ïádném pfiípadû není dovoleno
pouÏívat j iné smûsi jako napfi. kakao,
hefimánek nebo jiné odvary ãi prá‰kové
instantní nápoje. Otvory kovového sítka by se
mohly ucpat.

• Pfii ãi‰tûní spotfiebiãe neponofiujte spodní ãást
a podstavec  do vody. Jedná se o elektrick˘
spotfiebiã.

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

• 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. Pfiípadné opravy nechte provést
pouze v servisním stfiedisku povûfieném v˘rob-
cem a poÏadujte, aby bylo pouÏito pouze ori-
ginálních náhradních 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 zástrãka a zásuvka nejsou kom-
patibilní, 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
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FUNGOVÁNÍ
Po zapojení podstavce na el. síÈ se ozve zvukov˘
signál. V okamÏiku, kdy se na displeji objeví
blikající vodorovné ãárky je moÏné nastavit
pfiesn˘ ãas nebo pfiipravit kávu.
Sefiízení pfiesného ãasu
1) Stisknûte tlaãítko    (P) a pfiidrÏte je stisknuté,

dokud se neobjeví pfiesn˘ ãas.
2) Poté tlaãítko uvolnûte: po 5 sekundách se

zobrazen˘ ãas uloÏí do pamûti pfiístroje.
Pozn.:  Nastaven˘ ãas nelze zmûnit, pokud je
aktivováno programované zapnutí pfiístroje.
Programování doby zapnutí
1) Stisknûte t laãítko “TIMER” a pfiidrÏte je

stlaãené, dokud se neobjeví poÏadovaná
hodina zapnutí. Na displeji v pravo nahofie se
zobrazí nápis “PROG” .

2) Poté tlaãítko uvolnûte: po 5 sekundách se
zobrazen˘ ãas uloÏí do pamûti pfiístroje a na
displeji se objeví pfiesn˘ ãas. 

Naprogramovan˘ ãas mÛÏete kdykoliv zobrazit
stisknutím tlaãítka “TIMER”. Po nûkolika sekundá-
ch se na displeji znovu zobrazí pfiesn˘ ãas.
Pfiístroj byl pfiedem nastaven˘ na automatické
zapnutí v 6:00 hodin.
Pozn.: Nastaven˘ ãas programovaného zapnutí
nelze zmûnit, pokud je aktivováno programo-
vané zapnutí.

P¤ÍPRAVA KÁVY
Pfiíprava kávovaru
• Nejdfiíve se pfiedsvûdãte, zda je kávovar stu-

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

• Vyjmûte filtr ve tvaru trycht˘fie. Pokud budete
pfiipravovat kávu z celé konviãky, nalijte do
spodní ãásti konviãky ãerstvou vodu aÏ k poji-
stnému ventilku (nachází se na vnitfiní stranû
spodní ãásti konviãky). Hladina vody nesmí
tento ventilek pfiesáhnout (obr. 2). JestliÏe bude-
te pfiipravovat kávu jen z pÛlky konviãky,
naplÀte spodní ãást aÏ po rysku vyznaãenou
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.

• Nasaìte filtr ve tvaru trycht˘fie do spodní ãásti
konviãky (obr. 4).
JestliÏe chcete pfiipravit kávu jen z pÛlky kon-
viãky, vloÏte do filtru ve tvaru trycht˘fie redukãní

kotouã (G) (obr. 5).
• 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.

• 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.
NepouÏívejte kávovar se Ïitnou kávou

• Za‰roubujte ãásti konviãky na doraz, ale ne
pfiíli‰nou silou tak, Ïe spodní ãást podrÏíte
jednou rukou a druhou otáãíte horní ãástí kon-
viãky ve smûru hodinov˘ch ruãiãek, aniÏ byste
pfii tom tlaãili na rukojeÈ.
DÒLEÎITÉ: aby se zabránilo nebezpeãnému
vystfiikování vroucí vody nenechávejte nikdy
kávovar v chodu, pokud není disk (D) správnû
nasazen.

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

Ruãní zapnutí
• Stisknûte vypínaã start/stop        (S). Svûtelná

kontrolka (Z) ukazuje, zda je kávovar v provo-
zu, zatímco kontrolka (Q) ukazuje, Ïe je akti-
vována fuknce Keep Warm. Pokud chcete tuto
funkci vylouãit, stisknûte tlaãítko Keep Warm  

(R).
• Káva zaãne po nûkolika minutách vytékat do

horní ãásti konviãky.
• Po pfieteãení kávy do horní ãásti konviãky se

na displeji zobrazí nápis „END“ a ozvou se 3
zvukové signály. Kontrolka (Z) po nûkolika
minutách zhasne. K vymazání nápisu „END“
staãí stisknout jakékoliv tlaãítko anebo poãkat
nûkolik minut. Na displeji se objeví pfiesn˘
ãas.

Programované zapnutí
• V okamÏiku, kdy jste pfiipravili kávovar sti-

sknûte tlaãítko “Timer On” (V). Proveìte
naprogramování poÏadované hodiny automa-
tického zapnutí kávovaru. Rozsvítí se kon-
trolka “programované zapnutí” (U) a kon-
trolka “Keep Warm” (Q). (JestliÏe chcete
vylouãit funkci “Keep Warm”, stisknûte znovu
tlaãítko “       ” ).

• V naprogramovanou hodinu se ozve nûkolik
zvukov˘ch signálÛ “pípnutí”. Kontrolka “pro-
gramovaného zapnutí” (U) zhasne a rozsvítí
se kontrolka (Z), která signalizuje, Ïe kávovar
zaãíná ohfiívat vodu.

• Po pfieteãení kávy do horní ãásti konviãky se
na displeji objeví nápis “END” a ozvou se 3
“pípnutí”. Po nûkolika minutách kontrolka
zapnutí (Z) zhasne a zÛstane rozsvícená
pouze svûtelná kontrolka “Keep Warm” (Q).
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• K vymazání nápisu “END” staãí stisknout
jakékoliv tlaãítko.

JestliÏe jste zapomnûli nalít do spodní ãásti kon-
viãky vodu nebo jste kávovar umístili na podsta-
vec nesprávnû, na displeji se objeví nápis “H2O”
a zároveÀ se ozve zvukov˘ signál (dlouhé
pípnutí). Pokud do jedné minuty nenasadíte kávo-
var na spodní ãást, kávovar se vypne.

Po uvafiení kávy
• Pfied podáváním kávy zamíchejte lÏiãkou

uvafienou kávu, která protekla do horní ãásti
konviãky, aby se sjednotila hustota kávy.

• Nikdy nesundávejte  konviãku z podstavce
pfiedtím, neÏ se na displeji objeví nápis END. 

DOPORUÂENÍ: aby byla pfiipravená káva horká,
doporuãujeme pouÏívat mnoÏství vody  uvedené v
bodû  2 paragrafu "Pfiíprava kávovaru"
Pokud je pouÏito men‰í mnoÏství vody, dopo-
ruãujeme ponechat kávovar na podstavci po dobu
nûkolika minut. 

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

FUNKCE 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 aktivuje automaticky pfii kaÏdém
zapnutí kávovaru.
K vypnutí této funkce staãí stisknout tlaãítko      ;
kontrolka (Q) zhasne.
Funkce se vypíná automaticky, jestliÏe konviãku
sejmete z podstavce po proteãení kávy do horní
ãásti konviãky zhruba na 2 minuty.
Pokud  v konviãce po uvafiení kávy zbyde káva,
mÛÏete kávovar umístit na spodní ãást a zapnout
funkci udrÏování stálé teploty stisknutím tlaãítka

.
JestliÏe jste ale kávu pfiipravili jiÏ dfiíve a kávovar
je studen˘, pfiístroj se zhruba po 1 minutû vypne a
ozve se dlouh˘ zvukov˘ signál.
Uvûdomte si, Ïe ohfiívaná káva ztrácí své charak-
teristické aroma.

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

vychladne.
• Provádût pravidelnou kontrolu prÛchodnosti

otvorÛ v dávkovaãi. Jejich ãi‰tûní se provádí
pomocí jehly (obr.9).

• âasem dojde k opotfiebení tûsnûní a trycht˘fie:
opotfiebované nebo po‰kozené  souãásti je
tfieba vymûnit. PouÏívejte tûsnûní a trycht˘fi,
které jsou v prodeji v autorizovan˘ch servisní-

ch stfiediscích anebo jsou shodné s náhradními
díly,, které jsou souãástí v˘bavy spotfiebiãe.

• Obãas je nutné pfiekontrolovat, aby otvory
kovového sítka nebyly zane‰ené. Pokud je to
nutné, vyãistûte je jehlou (obr. 8).

• V Ïádném pfiípadû nemyjte kávovar v myãce
nádobí.

• Pfii ãi‰tûní vnûj‰ku spodní ãásti  a podstavce
nepouÏívejte fiedidla a abrazívní ãistící
prostfiedky. Staãí oãistit je vlhk˘m hadfiíkem.
Dávejte pfiitom pozor, aby se voda nedostala
do konektoru spotfiebiãe.

• Po uplynutí dvou, tfií mûsícÛ je tfieba provést
odstranûní vodního kamene ze spodní ãásti.
Tento úkon je tfieba provádût  pouze je-li
spodní ãást vychladlá a NENÍ umístûna na
podstavci. Naplnit spodní ãást odvápÀovací
tekutinou a vyãkat pÛl hodiny.
Opláchnout vnitfiek nádoby, dbát pfiitom, aby
se voda nedostala do podstavce.
Neponofiovat spodní  ãást do vody. Provést
pfiípravu alespoÀ tfií káv, které je tfieba vylít.
V˘robce nenese Ïádnou zodpovûdnost za
vadn˘ chod spotfiebiãe v pfiípadû, Ïe nebyla
provedena popsaná údrÏba.

Poznámka: pokud je za úãelem ãi‰tûní nebo
v˘mûny  tûsnûní odstranûn filtr a disk, je tfieba
pamatovat (pfied nov˘m pouÏitím kávovaru )  na
jeho správné opûtovné nasazení tak, aby se
pfiede‰lo nebezpeãnému vystfiikování horké
vody.

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

vody.



ODVÁP¡OVÁNÍ
Potupem ãasu a po pfiípravû vût‰ího mnoÏství káv
se na dnû spodní ãásti kávovaru utvofií vrstva
vodního kamene; tím se  znaãnû prodlouÏí doba
nezbytná pro pfiekapávání kávy. 
Z tohoto dÛvodu je tfieba obãas provádût
odstraÀování vrstvy vodního kamene pomocí
odvápnûní.  
PouÏívat speciální prostfiedky urãené pro
odvápÀování káávovarÛ, které jsou bûÏnû k
dostání (napfi. kyselina citrónová). 
Postup pfii odvápÀování je následující: 
1. Pfiesvûdãit se, zda je kávovar vychladl˘ a

od‰roubovat jej (obr.1).
2. Naplnit spodní ãást odvápÀovacéím

prostfiedkem (obr. 10) a vyãkat pÛl hodiny.  .
Zkontrolovat, byl vnitfiek spodní ãásti dokonale
vyãi‰tûn.
Tento úkon musí b˘t provádûn pouze je-li
spodní ãást vychladlá a NENÍ li nasazená na
podstavci. 

3. Po uplynutí pÛl hodiny vyprázdnit spodní ãást
a zkontrolovat, zda do‰lo k odstranûní usaze-
niny vodního kamene ze dna, poté vyplách-
nout vnitfiek spodní ãásti (obr.11).
Neponofiovat spodní ãást do vody.

4. Provést pfiípravu alespoÀ 3 káv, které  se vylijí.
V˘robce nenese Ïádnou zodpovûdnost za vadn˘
chod spotfiebiãe v pfiípadû, Ïe nebyla provedena
popsaná údrÏba.

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 zabez-
peãit jeho odevzdání na specializovaná
místa sbûru tfiídûného odpadu, zfiizo-
van˘ch mûstskou správou anebo  pro-
dejcem, kter˘ zabezpeãuje tuto
sluÏbu.Oddûlené se‰rotování elektro-

spotfiebiãÛ 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 elektro-
spotfiebiãÛ  je na v˘robku za‰krtnut˘ pfiíslu‰n˘ symbol pro
sbûr  tfiídûného odpadu.
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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

Na displeji se objevil nápis
H2O

Ozval se dlouh˘ zvukov˘
signál PÍP a kávovar se vypnul

Ve spodní ãásti konviãky není
voda

PouÏili jste nevhodn˘ druh
kávy

Kovové sítko je ucpané

Upûchovali jste mletou kávu

Uvnitfi spodní ãásti se na dnû
utvofiil vodní kámen.

Kovové sítko je ucpané

Tûsnûní je spálené nebo
po‰kozené

Nenalili jste do konviãky vodu

Kávovar není dobfie umístûn˘
na podstavci

Do‰lo k pfieru‰ení fungování
pfiístroje bûhem provozu

Spodní ãást konviãky je horká

Sundali jste kávovar z pod-
stavce na pfiíli‰ dlouhou dobu
a funkce Keep Warm se
vypnula

Stiskl i  js te t laãítko Keep
Warm, ale kávovar je studen˘

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.

Provést odvápnûní zpÛsobem
popsan˘m v kapitole
„ODVÁP¡OVÁNÍ“

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

VymûÀte tûsnûní.

NaplÀte spodní ãást konviãky

Zkontrolujte, zda je spodní
ãást konviãky nasunuta na
konektor aÏ na doraz

Nepfieru‰ujte fázi ohfiívání

Poãkejte, aÏ se spodní ãást
konviãky ochladí
PouÏijte studenou vodu

Stisknûte tlaãítko Keep Warm

Studená káva po ohfiátí ztratí
své aroma. Doporuãujeme
uvafiit vÏdy ãerstvou kávu


