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Návod k obsluze 
Děkujeme Vám za výběr našeho výrobku. Doufáme, že budete s používáním výrobku spokojeni. 
Symboly v tomto návodu k obsluze 
Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou vyznačeny zvlášť. Abyste předešli nehodám a zabránili 
poškození přístroje, je nezbytné postupovat podle těchto pokynů: 
VÝSTRAHA: 
Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným nebezpečím poranění. 
POZOR: 
Toto se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo jiných předmětů. 
POZNÁMKA: 
Zvýrazňuje rady a informace. 

 
 
 
 



Obecné poznámky 
Před uvedením spotřebiče do provozu si nejprve pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte si ho včetně 
záručního listu a dokladu o koupi, a pokud možno, i krabice s obalovým materiálem. Pokud předáte tento spotřebič 
třetí straně, předejte, prosím, také tento návod. Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený 
účel. Toto zařízení není vhodné pro komerční použití. 
• Nepoužívejte jej 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. 

• Při čištění nebo odložení spotřebič vypněte a vždy ho odpojte z elektrické zásuvky (za samotnou vidlici, nikoliv 
za šňůru), pokud spotřebič není používaný, odeberte zapojené příslušenství. 

• Nenechávejte spotřebič v provozu bez dohledu. Pokud odejdete z místnosti, měli byste spotřebič vždy 
vypnout. Vyndejte zástrčku ze zásuvky. 

• Zařízení i přívodní šňůru je nutno pravidelně kontrolovat, zda neobsahují známky poškození. Pokud je 
nalezeno poškození, zařízení se nesmí používat. 

• Používejte pouze originální náhradní díly. 
• Aby se zajistila bezpečnost dětí, uschovejte, prosím, všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyrén, apod.) 

mimo jejich dosah. 
VÝSTRAHA! 
Nenechávejte děti, aby si hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení! 
Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení 
VÝSTRAHA: Nebezpečí popálení! 
• Topná deska a konvice jsou velmi horké. Skleněnou konvici uchopte vždy za držadlo. 
• Nikdy neotvírejte víko nádrže na vodu během vaření. 
• 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 šňůru mimo dosah dětí mladších 8 let. 
• Děti si nesmí se spotřebičem 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. 

• Nezkoušejte opravovat spotřebič sami. Vždy se obraťte na oprávněného technika. Abyste se nevystavili 
nebezpečí, vždy si nechte poškozenou šňůru vyměnit pouze výrobcem, naším zákaznickým servisem nebo 
kvalifikovanou osobou, a to za šňůru stejného typu. 

• Tento spotřebič slouží k vaření mleté kávy. 
• 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; 
- Hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních. 

Není určeno pro ubytování na farmách nebo zařízeních poskytujících nocleh a snídani. 
POZOR: 
Výrobek se nesmí čistit ponořením do vody. Postupujte prosím podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Popis 
1. Permanentní filtr 
2. Výstup vody (zavřít) 
3. MAX označení 
4. Krytka nádržky na vodu  
5. Nádržka na vodu  
6. Držák filtru  
7. Zapnout/vypnout tlačítko 
8. Kontrolka provozu  
9. Síťový kabel  
10. Odkládací plocha na hrnek  
11. Hrnek 

 
 
 
 
 
 
Vybalení zařízení 
1. Vyjměte zařízení z obalu. 
2. Sejměte veškerý obalový materiál, jako např. fólie, plnicí materiál, kabelové úchytky a karton. 
3. Zkontrolujte úplnost obsahu. 
4. V případě že je obsah balení nekompletní nebo je viditelně poškozeno, spotřebič nezapojujte. Neprodleně jej 

vraťte prodejci. 
 

POZNÁMKA: 
Je možné, že se na zařízení usadily zbytky z výroby nebo prach. Doporučujeme zařízení vyčistit tak, jak je uvedeno v 
kapitole “Čištění”. 
Návod 
Umístění 
• Umístěte zařízení na stabilní a rovný povrch. Umístěte spotřebič tak, aby se nemohl převážit a spadnout. 
• Neumísťujte zařízení do těsné blízkosti plynového nebo elektrického sporáku či jakýchkoli jiných zdrojů tepla. 
 
 
 
Elektrické připojení 
1. Přesvědčte se, zda napětí ve vaší síti odpovídá technickým údajům uvedeným na zařízení. Technické údaje jsou 

uvedeny na typovém štítku. 
2. Napájecí kabel zapojte do správně nainstalované a uzemněné zásuvky. 
 
Uvedení do provozu 
Před první vařením kávy spusťte kávovar s dvakrát pouze s čistou vodou a bez papírového filtru. Tak odstraníte 
prach, jenž se mohl usadit během přepravy. Postupujte dle pokynů v oddíle „Obsluha“. 
 
Zapnutí/vypnutí spotřebiče 
• Stiskněte tlačítko vypínače na spotřebiči. Kontrolka provozu se rozsvítí. 
• Pro vypnutí spotřebiče nebo zrušení přípravy kávy přepněte tlačítko na pozici „0“. Kontrolka provozu zhasne. 
 
 
Obsluha 
1. Otevřete víčko nádrže na vodu. 
2. Naplňte zadní nádrž na vodu studenou vodou dle požadovaného množství šálků kávy. Hladina vody je 

zobrazena ukazatelem. 
POZOR: Nádrž nepřeplňujte! Nenalévejte vodu přes rysku MAX. 
3. Odsuňte klapku na odvod vodu na stranu, aby šel permanentní filtr vyndat. Naplňte ho maximálně  4 g kávy 

v prášku. Jinak hrozí přetečení hrnku. Vložte filtr zpět a klapku na odvod vody opět vraťte na původní místo.  
4. Položte hrnek na místo a zavřete krytku na nádržku vody.  



5. Přepínač přepněte na pozici „1“. Příprava kávy začne. Po dokončení přípravy kávy hrnek vyjměte.  
6. Vypněte přístroj a kontrolka provozu zhasne.  
 
Odvápňování 
Jakmile se zjevně prodlouží doba vaření kávy, je nutno spotřebič odvápnit. 
• Použijte pouze komerčně dostupný odvápňovač založený 
• na odstranění usazenin kyselinou. 
• Postupujte dle doporučeného návodu k použití. 
VÝSTRAHA: 
• Následně byste měli nechat třikrát či čtyřikrát pustit přístroj bez vložení kávy a nechat propláchnout. Aby se 

odstranili pozůstatky odvápňovacího činidla. 
• Tuto vodu nepoužívejte ke konzumaci. 
 
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 požáru. 
 
POZOR: 
• Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty. 
• Nepoužívejte žádné kyselinové či abrazivní čisticí prostředky. 
• Vnější povrch přístroje by měl být čištěn dle nutnosti pomocí lehce zvlhčeného hadříku - bez dodatečných 

činidel. 
• Z vnitřních částí krytu odstraňte starou kávu papírovým ubrouskem. Následně setřete vlhkým hadříkem. 
• Konvice kávovaru a podložka filtru by měli být čištěny propláchnutím vřelou vodou. Je-li to nutné, použijte 

kartáč. 
Uložení 
• Přístroj dle pokynů očistěte a nechte zcela vyschnout. 
• Při delší době nepoužívání doporučujeme uložit zařízení v jeho původním obalu. 
• Zařízení vždy uchovávejte na dobře větraném a suchém místě mimo dosah dětí. 
 
Technické údaje 
Model:...............................................................................KA 3356 
Zdroj napájení:..................................................................220 - 240V~, 50 Hz 
Spotřeba elektrické energie:………………………………………..270 - 330 W 
Celkový objem:.................................................................max. 140ml 
Ochranná třída: …………………………………………………………. I 
Celková hmotnost:............................................................ 0,61 kg 
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. 
 
Význam symbolu “odpadkového koše” 

Pečujte o naše životní prostředí: nelikvidujte elektrické přístroje společně s domácím 
odpadem. 
Vraťte, prosím, jakýkoliv elektrický spotřebič, který již nebudete používat, do sběren, 
které se zabývají jejich likvidací. 
Pomůžete tím zabránit negativním vlivům nesprávné likvidace na životní prostředí a 
lidské zdraví. 
Přispějete k recyklaci a ostatních formám opětovného použití elektrických a 
elektronických zařízení. Informace týkající se míst, kde lze taková zařízení zlikvidovat, 
lze získat na místním úřadě. 


