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Návod k obsluze 
Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek. Doufáme, že budete s jeho používáním spokojeni. 
Symboly v tomto návodu k použití 
Informace důležité pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Tyto pokyny je nutné dodržovat, aby nedošlo k nehodě a 
aby se zabránilo poškození zařízení: 
VÝSTRAHA: 
Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným nebezpečím poranění. 
POZOR: 
Se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo jiných předmětů. 
UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje na tipy a informace. 

Obecné poznámky 
• Před uvedením zařízení do provozu si prosím přečtěte pečlivě tento návod k obsluze a uložte jej společně se zárukou, 
• příjmovým dokladem a, pokud možno, s krabicí s vnitřním obalem. Pokud toto zařízení předáte dalším osobám, 

předejte jim prosím také návod k obsluze. 
• Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Toto zařízení není vhodné pro komerční 

použití. 
• Nepoužívejte je venku. Udržujte je v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy 

jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte toto zařízení s mokrýma rukama. Pokud je zařízení 
vlhké nebo mokré, okamžitě je vypojte ze zásuvky. 

• Pokud zařízení nepoužíváte nebo pokud je čistíte nebo ukládáte, vypněte je a vždy vyndejte zástrčku ze zásuvky 
(vytahujte zástrčku, ne šňůru) a sejměte připojené příslušenství. 

• Zařízení nepoužívejte bez dohledu. Pokud opouštíte místnost, vždy zařízení vypněte. Vyndejte zástrčku ze zásuvky. 
• Zařízení i přívodní šňůru je nutno pravidelně kontrolovat, zda nejeví známky poškození. Pokud je nalezeno poškození, 
• zařízení se nesmí používat. 
• Používejte pouze originální náhradní díly. 
• Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí prosím uchovávejte veškerý obalový materiál (plastové sáčky, krabice, polystyren, 

atd.) mimo jejich dosah. 



VÝSTRAHA: Nenechávejte děti, aby si hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení! 
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o 
používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění 
a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a 
jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. 

 
 
Speciální bezpečnostní informace pro toto zařízení 
VÝSTRAHA: Nebezpečí popálení! 
Hlavice, držák filtru, parní tryska a plocha na šálky se při chodu zařízení velmi zahřívají. 
• Držák filtru uchopujte jen za rukojeť. 
• Nedotýkejte se hlavice, parní trysky a plochy na šálky! Tyto součásti nechejte před čištěním vychladnout. 
 
VÝSTRAHA: Nebezpečí popálení! 
• Parními tryskami nemiřte na sebe ani na jiné osoby. Pod parní trysku umístěte nádobu. 
VÝSTRAHA: 
Dbejte na to, aby se pod kryt nedostala vlhkost. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
POZOR: 
• Nádržku na vodu plňte jen studenou vodou. 
• Používejte pouze pitnou vodu. Nepoužívejte vodu sycenou oxidem uhličitým (perlivou minerální vodu). 
• Přesvědčte se, zda je držák filtru během chodu zařízení bezpečně a správně upevněn, protože toto zařízení pracuje pod 

tlakem. 
• Zařízení používejte jen na rovném povrchu. 
• Zařízení používejte jen tehdy, když je nádržka naplněna vodou. 
• Nepřemisťujte zařízení, pokud je v provozu. 
• Toto zařízení smějí používat děti starší 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném použití 

tohoto zařízení a pokud si uvědomují možná nebezpečí. 
• Čištění a údržbu nesmějí provádět děti mladší 8 let a bez dozoru. 
• Uchovávejte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. 
• Děti si nesmějí se zařízením hrát. 
• Toto zařízení smějí používat osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s 

nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly o použití tohoto zařízení poučeny a 
uvědomují si možná nebezpečí. 

• Nepokoušejte se zařízení opravovat sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Abyste se nevystavovali 
nebezpečí, poškozený kabel vždy nechejte vyměnit pouze u výrobce, našeho zákaznického servisu nebo jiné 
kvalifikované osoby, a to kabelem stejného typu. 

• Toto zařízení je určeno pro výrobu espressa a cappuccina. 
• Zařízení používejte jen v suchém vnitřním prostředí. Je určeno pro domácí použití a podobné oblasti použití, jako např. 

- V kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných komerčních provozovnách. 
Není určeno pro komerční používání. 
POZOR: 
Výrobek se nesmí čistit ponořením do vody. Postupujte prosím podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění“. 
 
Součásti zařízení 
1 Kávovar na espresso 
1 Snímatelná nádržka na vodu 
1 Kryt parní trysky 
1 Držák filtru 
1 Filtrační vložka na 1 šálek 
1 Filtrační vložka na 2 šálky 
1 Odkapávací miska 
1 Mřížka odkapávací misky 
1 Odměrná lžíce / pěchovadlo / utahovací klíč 
 
Vybalení zařízení 
1. Odstraňte ze zařízení veškerý obalový materiál. 
2. Sejměte veškerý obalový materiál jako je plastová fólie, plnicí materiál, kabelové úchytky a karton. 
3. Zkontrolujte, zda jsou v krabici všechny součásti. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Na zařízení může být prach nebo usazeniny z výroby. Doporučujeme, abyste zařízení vyčistili podle pokynů v části „Čištění“. 
 



 
 
 
Ovladače 
Obrázek A 
1. Víko nádržky na vodu 
2. Snímatelná nádržka na vodu 
3. Knoflík regulace páry 
4. Gumová rukojeť 
5. Parní tryska s krytem 
6. Přihrádka odkapávací misky 
7. Odkapávací miska 
8. Plovák (plná nádoba) 
9. Mřížka odkapávací nádoby 
10. Ukazatel teploty (kávy/páry) 
11. Kontrolka (teploty (zelená) 
12. Kontrolka provozu (červená) 
13. Tlačítko Zapnout/vypnout 
14. Tlačítko (Espresso) 
15. Tlačítko páry 
16. Vložka (Ohřívací plotna / plocha na šálky) 
17. Hák pro vodní nádrž 
18. Držák filtru  
19. Pojistka filtru  
20. Filtr pro 1 šálek  
21. Filtr pro 2 šálek  
22. Odměrka/pěchovadlo (1 díl, dvě funkce) 
 
 

 
Návod 
Umístění 
• Umístěte zařízení na stabilní a rovný povrch. 
• Z důvodu stoupajícího tepla a páry zařízení neumísťujte pod nástěnné skříňky. 
• Neumísťujte zařízení do těsné blízkosti plynového nebo elektrického sporáku či jakýchkoli jiných zdrojů tepla. 
Vložka na ohřívací plotnu/plocha na šálky  
Vložku vložte do zářezu na horní části zařízení. 
 
Tlačítka (13/14/15) 

Tato tlačítka mají při stlačení nebo uvolnění následující funkce: 
 

Tlačítko Nestlačené Stlačené 
 Vypnuto Zapnuto 

 Zapnutí přípravy kávy Vypnutí přípravy kávy 

 Přístroj se předehřívá na teplotu kávy Přístroj se předehřívá na páru 

 

 

Elektrické připojení 
1. Přesvědčte se, zda napětí ve vaší síti odpovídá technickým údajům uvedeným na zařízení. Technické údaje jsou uvedeny 
na typovém štítku. 
2. Zkontrolujte nastavení tlačítek! Všechna tlačítka musejí být nestlačená. Regulátor páry musí být v pozici OFF.  
3. Napájecí kabel zapojte do správně nainstalované a uzemněné zásuvky. 
 
 
 
 
Zapnutí/vypnutí 



Přidržte tlačítko ON/OFF dokud se nerozsvítí kontrolka provozu.  
• Přístroj zapněte tlačítkem ON/OFF. Kontrolka provozu se rozsvítí. Přístroj se začne nahřívat. Nahřívací plocha na šálky se 
začne rozehřívat. Kontrolka páry se rozsvítí, pokud přístroj dosáhne teploty. Přístroj vypnete stisknutím tlačítka ON/OFF. 
Kontrolka provozu zhasne. Přístroj vypojte ze zásuvky.  
 
Obsluha 
VÝSTRAHA: Důležité! 
Před použitím zařízení vždy zkontrolujte nastavení tlačítek! Před připojením zařízení do správně nainstalované uzemněné 
zásuvky musí být tlačítka ve vypnuté poloze! 
 
 
Připevnění /odpojení držáku filtru 
• Pro připevnění držáku filtru podržte jeho rukojeť u levého okraje zařízení (viz obr. B). Tři vodicí příchytky zasuňte do 
otvorů hlavice. Pomocí rukojeti otočte držák filtru doprava doprostřed zařízení. Zajistěte, aby byl držák filtru správně 
upevněn v hlavici. 
• Tahem doleva držák filtru uvolníte z hlavice. 
VÝSTRAHA: Nebezpečí popálení! 
Po přípravě kávy jsou kovové části držáku filtru a filtrační vložky horké. 
Vložení odkapávací misky / mřížky odkapávací misky 
• Odkapávací misku na přebytečnou vodu (6) vsuňte do přihrádky. 
• Na přihrádku položte mřížku odkapávací misky jako kryt. Okraj se zářezem musí směřovat ke krytu zařízení. 
 
První použití / propláchnutí 
POZOR: 
Před prvním použitím a po delší době, kdy se zařízení nepoužívalo, zařízení propláchněte. Během tohoto procesu 
nepoužívejte kávu! 

1. Přesvědčte se, zda je vložena odkapávací miska a mřížka odkapávací misky. 
2. Naplňte nádržku na vodu čistou pitnou vodou po značku MAX. Znovu zavřete víko. 
3. Sejměte držák filtru z hlavice. 
4. Zařízení zapnete stiskem tlačítka. Rozsvítí se kontrolka stavu. Zařízení se začne zahřívat. Ohřívací plotna se 

rozehřeje. 
5. Parní trysku  otočte směrem ven. Přesvědčte se, zda je parní trubka správně připevněna. 
6. Pod parní trysku umístěte vhodnou nádobu (žáruvzdornou / asi 500 ml). 
7. Otočte knoflíkem regulace páry (3) o celou otáčku směrem k „+ ”. 
8. Stiskem tlačítka (9) zapněte čerpadlo. Spustí se čerpání. 
9. Jakmile bude tryska rovnoměrně vypouštět vodu, čerpadlo vypněte. Tlačítko je v nestlačené poloze . 
10. Otočte knoflíkem regulace páry směrem k „OFF ”. 
11. Vyprázdněte nádobu a umístěte ji pod hlavici. 
12. Stiskem tlačítka zapněte čerpadlo. Voda začne téct. Nechejte vytéct všechnu vodu z nádrže. Chcete-li vyprázdnit 

nádobu, vypněte čerpadlo. 
VÝSTRAHA: Nebezpečí popálení! Voda v nádržce je horká. 
13. Právě jste dokončili proces propláchnutí. Naplňte nádržku po značku MAX. Body 6 až 12 dvakrát zopakujte, abyste 
vyčistili vnitřek zařízení. Nechejte tryskou protéct více vody. Zařízení je nyní připraveno k použití. 
 
Výroba espressa 
1. Stiskem tlačítka zapněte zařízení. Rozsvítí se kontrolka provozu. Zařízení se začne zahřívat. Ohřívací plotna se rozehřeje. 
UPOZORNĚNÍ: 
Předehřejte si šálek/šálky na nahřívací plotně. 
2. Přesvědčte se, zda je vložena odkapávací miska a mřížka odkapávací misky. 
3. Naplňte nádržku požadovaným množstvím čisté pitné vody. Výška hladiny vody musí být mezi značkami MIN a MAX. 
Znovu zavřete víko. 
4. Pokud jste předtím pěnili mléko, tak nechte přístroj odvzdušnit. 
4. 1. Tlačítko musí být nestlačená. 
4. 2. Položte vhodnou nádobu pod trysku. 
4. 3. Otočte opatrně regulátor páry ve směru „MAX“, dokud nepůjde žádná pára.  
4. 4. Otočte regulátor páry ve směru „OFF“. 
5. Vyberte filtrační vložku. Vložte ji do držáku filtru. Přesvědčte se, zda pojistka filtru není ve vzpřímené poloze. 
6. Naplňte filtrační vložku mletou kávou na espresso. Použijte přiloženou odměrnou lžíci. Dodržte značku MAX ve filtrační 
vložce. Mletou kávu rovnoměrně rozprostřete a mírně stlačte pěchovadlem. Očistěte okraj držáku filtru. 
7. Připevněte držák filtru do hlavice. Zajistěte, aby byl držák filtru v hlavici správně připevněn. 
8. Jakmile se rozsvítí kontrolka „ok“, je dosaženo teploty nutné pro vaření. Předehřátý šálek/šálky vložte pod hlavici přesně 
na dva otvory, které vidíte v mřížce odkapávací misky. 
9. Stiskněte tlačítko. Horká voda je proháněna filtrem. 



UPOZORNĚNÍ: Tento proces nekončí automaticky! 
10. Proces přípravy kávy přerušíte vypnutím čerpadla, až budete mít v šálku/šálcích požadované množství espressa:  
11. Vyjměte šálek/šálky. 
UPOZORNĚNÍ: Po každé přípravě espressa vyjměte držák filtru. Prodloužíte tak životnost gumového těsnění hlavice. 
12. Sejměte držák filtru z hlavice. 
13. Filtr vyprázdněte a opět naplňte pro přípravu dalšího šálku espressa: 
VÝSTRAHA: 
Kovové části držáku filtru a filtrační vložky jsou horké. 
 
a) Pojistku filtru vyklopte nahoru. Pojistku filtru tlačte palcem k filtrační vložce za současného otáčení 
držákem filtru (viz obr.). 
b) Vyklepejte sedlinu z filtrační vložky. Je-li to nutné, použijte lžíci. Zbývající sedlinu vypláchněte 
z filtrační vložky horkou vodou. 
14. Další šálek/šálky espressa připravíte podle výše uvedeného postupu. 
 
Výroba cappuccina 
Cappuccino obvykle tvoří z jedné třetiny káva, z jedné třetiny horké mléko a z jedné třetiny 
napěněné mléko. Mléčná pěna by měla být dostatečně tuhá, aby se dala tvarovat lžící. Měla by být krémovitá, ale ne úplně 
jako šlehačka, a mít viskózní charakter.  
Pro přípravu potřebujete ještě 
• větší širší šálek (asi 180 ml), ve kterém budete espresso připravovat, 
• konvička na pěnění mléka s hubicí (např. 0,3 l), 
• malou žáruvzdornou nádobu, 
• studené mléko s obsahem tuku nejméně 3,5 %. 
Chcete-li vyrobit cappuccino, musíte nejprve připravit espresso. Postupujte podle návodu „Výroba espressa“, body 1 až 11. 
Napěňte mléko následujícím způsobem: 
VÝSTRAHA: Nebezpečí opaření! 
Unikající pára může způsobit poranění. Během nahřívání může z hlavice a/nebo parní trysky unikat horká pára/voda! 
 
VÝSTRAHA: Nebezpečí opaření! 
• Před aktivací funkce páry se přesvědčte, zda je knoflík regulace páry  nastaven do polohy „OFF ”. 
• Nemiřte parní tryskou na osoby. 
• Vždy umístěte pod parní trysku nádobu. 
1. Dbejte na to, aby bylo tlačítko (9) v poloze . 
2. Parní trysku (4) otočte směrem ven. Přesvědčte se, zda je parní trubka správně připevněna. Připevněte kryt parní trysky 
na celou parní trysku. 
3. Pod parní trysku umístěte žáruvzdornou nádobu. 
4. Naplňte konvici do poloviny studeným mlékem. 
5. Stiskněte tlačítko  do polohy „ OFF „ . Počkejte, až se kontrolka stavu rozsvítí. 
6. Před každým použitím funkce pěnění krátce otevřete knoflík regulace páry směrem k „ MAX”, aby se vypustil 
nahromaděný kondenzát. Zařízení je připraveno k použití, pokud uniká pouze pára. 
7. Umístěte konvici s mlékem pod parní trysku. 
8. Zvedněte konvici tak, aby parní tryska byla těsně pod hladinou mléka. 
UPOZORNĚNÍ: 
Parní trysku neumisťujte doprostřed konvice, ale blízko vnitřní stěny. Tato poloha je důležitá proto, aby se mléko dostalo do 
vířivého pohybu. Doporučujeme použít hubici jako vodítko pro parní trysku. 
9. Pomalu otvírejte knoflík regulace páry směrem k „ +” až bude nastaveno požadované množství páry. Pomalu pohybujte 
konvicí nahoru a dolů. Až bude mléko napěněno do požadovaného objemu (asi 50 %), knoflík regulace páry zavřete směrem 
k „ ”. 
UPOZORNĚNÍ: 
• Pro další zahřátí mléka ponořte parní trysku až ke dnu konvice. Dbejte na to, aby mléko nezačalo vařit. V tom případě 
pěna spadne. 
• Pokud během pěnění kontrolka zhasne, voda již nemá dostatečnou teplotu. Otočte knoflíkem regulace páry směrem k „ ”. 
Počkejte, až se kontrolka znovu rozsvítí. Nyní můžete pokračovat v pěnění mléka. 
10. Pro odstranění posledních velkých vzduchových bublin klepněte konvicí po pěnění o stůl (jako byste ji chtěli trochu 
prudce postavit). Mírně otáčejte konvicí s mlékem. Pomůže to pěnu po napěnění promíchat. Nyní neztrácejte čas. 
Napěněné mléko nalijte pomalu do espressa. 
11. Při pomalém nalévání napěněného mléka do espressa mírně otáčejte konvicí. 
UPOZORNĚNÍ: 
• Pomocí několika zručných pohybů můžete v pěně vytvářet vzory. 
• Pro dochucení posypte pěnu kakaovým práškem nebo skořicí. 



12. DŮLEŽITÉ: Ihned po každém použití parní trysku umyjte! Při zavírání knoflíku regulace páry se během sekund vytváří 
vakuum, které vtáhne trochu mléka do parní trysky. Pod parní trysku umístěte žáruvzdornou nádobu. Krátce otevřete 
knoflík regulace páry, aby pára mohla vypláchnout zbytky mléka z parní trysky. Otřete parní trysku vlhkým hadříkem. 
13. Stiskněte tlačítko (10) do polohy „0“ pro vypnutí funkce páry. 
 
 
Čištění 
VÝSTRAHA: 
• Před čištěním zařízení vždy vytáhněte zástrčku ze sítě a počkejte, dokud zařízení nevychladne. 
• Neponořujte zařízení do vody. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo k požáru. 
• Parní tryska je bezprostředně po použití horká. 
 
POZOR: 
• Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty. 
• Nepoužívejte žádné kyselinové či abrazivní čisticí prostředky. 
• Kryt čistěte jen mírně vlhkým hadříkem bez čisticích prostředků. 
Hlavice a gumové těsnění 
Hlavici a gumové těsnění otřete vlhkým hadříkem. Nepoddajné zbytky odstraňte měkkým nylonovým kartáčem. Osušte 
měkkým hadříkem. 
Příslušenství 
Umyjte držák filtru, filtrační vložky, mřížku odkapávací misky, odkapávací misku, odměrnou lžíci, nádržku na vodu, parní 
trysku a kryt parní trysky v teplé vodě se saponátem. Je-li to nutné, použijte nylonový kartáč. Opláchněte čistou vodou. 
Všechny části osušte měkkým hadříkem. 
POZOR: 
Tyto části nelze mýt v myčce nádobí. Vysoká teplota a agresivní prostředky mohou způsobit deformaci a změnu barvy. 
Nádržka na vodu 
1. Otevřete víko, abyste mohli nádržku vyjmout. Nádržku vytáhněte oběma rukama nahoru a ven. Po umytí a vysušení 
nádržku vraťte na místo. 
UPOZORNĚNÍ: 
Nádržka na vodu má dva háky. 
2. Přichyťte nádržku na vodu do dvou otvorů zařízení. 
3. Zlehka nádržku na vodu přitlačte, aby se otevřel ventil. 
 
Parní tryska 
Ihned po použití umyjte parní trysku, připojenou trubku a kryt. Zaschlé zbytky mléka se čistí obtížně. 
1. Sejměte kryt. Použijte malý úchyt. Mírně jím otočte pro snadné vyjmutí. Parní trysku podržte v jedné ruce pomocí 
vlhkého hadříku. 
2. Trubku z parní trysky vyjměte pomocí utahovacího klíče.  Otočte utahovacím klíčem ve směru hodinových ručiček. 
3. Trubku i kryt nechejte na chvíli v teplé vodě se saponátem. Tím se snadno odstraní zbytky mléka. 
4. Parní trysku na zařízení otřete vlhkým hadříkem. 
UPOZORNĚNÍ: Pro odstranění zaschlých zbytků naplňte nádobu horkou vodou. Umístěte nádobu pod parní trysku tak, aby 
byla ponořená. 
5. Po umytí vraťte trubku i kryt na parní trysku. Pod parní trysku umístěte žáruvzdornou prázdnou nádobu. Zařízení 
obsluhujte podle pokynů v části “Výroba cappuccina”, body 5 a 6. Po umytí je parní tryska opět připravena k použití. 
Dekalcifikace 
Usazeniny vodního kamene ohrožují funkčnost vašeho zařízení. Je nutné zařízení pravidelně odvápňovat. Jeho intervaly 
závisí na frekvenci používání a tvrdosti vody. Odvápňujte je komerčním odvápňovacím prostředkem pro kávovary. 
1. Dávkujte podle pokynů na obalu či na letáku s návodem. 
2. Zapněte zařízení podle pokynů pro výrobu espressa a nechte je běžet, dokud nádržka na vodu nebude prázdná. Nechejte 
roztok protékat hlavicí (bez držáku filtru). 
• Opláchněte nádržku na vodu a nechejte jednu plnou nádržku pitné vody protéct hlavicí, aby se vypláchly zbytky 
odvápňovacího prostředku. 
• Tuto vodu nepoužívejte k výrobě espressa. 
 
Uložení 
• Vyčistěte zařízení podle pokynů. Všechny součásti nechte úplně vyschnout. 
• Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, doporučujeme, abyste je uložili v originálním obalu. 
• Vždy zařízení uchovávejte mimo dosah dětí na suchém a dobře větraném místě. 
 

Problém Možná příčina  Řešení  

Zařízení nefunguje Zařízení není napájeno. 
Pomoci jiného zařízení vyzkoušejte 
zásuvku. 
Zapojte správně síťovou zástrčku. 



Zkontrolujte proudový jistič. 

Zařízení je poškozené. Kontaktujte naše servisní centrum 
nebo specialistu.  

Nevytéká žádná káva. 

Vypněte zařízení! 
Nádržka na vodu je prázdná.  Naplňte nádržku na vodu pitnou 

vodou.  
Nádržka na vodu není správně 
připevněna. Ventil není otevřen. 

Mírně zatlačte nádržku dolů, aby se 
ventil otevřel. 

Otvory v držáku filtru a ve výstupu 
hlavice jsou uspané.  

Vyčistěte držák filtru, filtr a výstup 
hrdla. 

Vzduch v topném obvodu. Generujte páru podle pokynů v části 
“Výroba cappuccina“. Otočte knoflík 
regulace páry o celou otáčku směrem 
k  

Káva je příliš jemně mletá nebo příliš 
stlačená. 

Nakypřete mletou kávu. Rovnoměrně 
ji rozprostřete a mírně stlačte. 

V zařízení se usazuje vodní kámen.  Odvápněte zařízení podle pokynů. 

Čerpadlo je hlučné. 

Nádržka na vodu je prázdná. Naplňte nádržku na vodu čerstvou 
vodou. 

Nádržka na vodu není správně 
připevněna. Ventil není otevřen. 

Mírně zatlačte nádržku dolů, aby se 
ventil otevřel. 

Vzduch v okruhu vody.  Propláchněte zařízení podle pokynů 
v části “První použití/Propláchnutí“. 

Espresso uniká 
na konci držáku 

filtru. 

Držák filtru není 
správně připevněn 
nebo není dostatečně 
uzavřen. 

Připevněte správně držák 
filtru podle pokynů 
v části „Připevnění / 
odpojení držáku filtru”. 

Příliš mnoho 
kávového prášku ve 
filtrační vložce. 

Odstraňte přebytečný 
kávový prášek. 
Dodržte značku MAX 
ve filtrační vložce. 

Zbytky kávy na 
gumovém těsnění 
hlavice. 

Vypněte zařízení a 
nechejte je vychladnout. 
Vyčistěte gumové 
těsnění podle pokynů. 

Espresso je 
příliš studené. 

Šálky nebyly předehřáté. Vypláchněte šálky 
horkou vodou. 

Kontrolka se 
při přípravě kávy 
nerozsvítí. 

Počkejte, až se kontrolka 
rozsvítí. 

Kávová pěna je 
mírně vybledlá 

(káva vytéká 
rychle). 

Mletá káva je příliš 
hrubá a není rovnoměrně 
rozprostřená 

Použijte přiložené 
pěchovadlo. 

Příliš málo kávového 
prášku ve filtrační 
vložce. 

Naplňte mletou kávu 
jen po značku MAX ve 
filtrační vložce. 

Kávová pěna 
je tmavá (káva 

vytéká pomalu). 

Káva je příliš jemně 
mletá nebo příliš 
stlačená. 

Uvolněte mletou 
kávu. Rovnoměrně ji 
rozprostřete a mírně 
stlačte pěchovadlem. 

Příliš mnoho 
kávového prášku ve 
filtrační vložce. 

Použijte menší 
množství kávy. Dodržte 
značku MAX ve 
filtrační vložce. 

Na espressu 
není pěna. 

Káva ne espresso 
není vhodná. 

Je-li to nutné, změňte 
značku. 

Mléko nepění. 

Mléko není vhodné. Použijte mléko s obsahem 
tuku nejméně 
3,5 %. 

Mléko není dostatečně 
studené. 

Použijte vychlazené 
mléko. 

Parní tryska je Vyčistěte parní trysku 



znečištěná. podle návodu. 
 
 
 
 
 
Technické údaje 
Model:......................................................................ES 1209 
Příkon: .................................................................... 220 - 240 V~, 50/60 Hz 
Spotřeba elektrické energie:………………………………….850 W 
Třída ochrany:………………………………………………………….I 
Tlak: .........................................................................20 barů 
Čistá hmotnost: ..................................................... .asi 4 kg 
Nádrž:………………………………………………………………….. 1,8l 
 
 
Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno. 
Toto zařízení bylo testováno v souladu se všemi příslušnými současnými směrnicemi ES, jako jsou elektromagnetická 
kompatibilita a směrnice o nízkém napětí, a je vyrobeno podle nejnovějších bezpečnostních nařízení. 
 
 
Likvidace 
Význam symbolu „Přeškrtnutá popelnice“ 
Pečujte o naše životní prostředí, nelikvidujte elektrické přístroje společně s domácím odpadem. Dále nepoužívané nebo 
vadné elektrické přístroje likvidujte prostřednictvím lokálních sběrných míst. Prosím pomozte chránit životní prostředí 
správnou likvidací odpadům a předejít tak nežádoucím dopadům na životní prostředí a zdraví nás všech. 
Přispějete tak k recyklaci a dalším formám využití starých elektrických a elektronických zařízení. Vaše místní samospráva 
vám poskytne informace o sběrných místech. 


