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OBECNÁ PRAVIDLA POUŽITÍ 
Pozorně si pročtěte tento návod k obsluze i příslušné záruční podmínky. 
Přístroj je nutné zapojit do uzemněné zásuvky. Přístroj je nutné udržovat v čistotě častým mytím sítka, odkapávače, držáku kapslí, 
nádržky a ovladače množství páry. 
 
 
VELMI DŮLEŽITÉ 
Přístroj nikdy neponořujte do vody ani jej neumisťujte do myčky na nádobí. Vodu v nádržce je nutné pravidelně vyměňovat. Když je 
nádržka prázdná, přístroj nezapínejte. 
Po vyměnění vody nádržku nainstalujte na místo a zkontrolujte, že je řádně upevněna. 
Doporučuje se minimálně každé dva měsíce odstraňovat usazeniny vápníku (vodní kámen), a to pomocí odvápňovacího prostředku 
vyráběného speciálně pro přístroje na výrobu kávy espresso.  
Postupujte podle pokynů v kapitole ODVÁPŇOVÁNÍ. 
Ohřívač vody je vybaven ventilem, který udržuje tlak na stejné hodnotě. Z tohoto důvodu může z držáku kapslí odkapávat voda. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
Plášť: PC+ABS (EU), PC (USA). Vnitřní termoblok: ocel. Vodní nádržka: 1 litr, čerpadlo: 15 bar. Tlak kávy během louhování: 15bar. 
Rozměry:  200 (šířka) x340 (hloubka) x350 (výška) mm. 2 elektromagnetické ventily. 
Elektronická karta s následujícími funkcemi: 
− automatické vypnutí vaření kávy (programovatelný objem) 
− řízení teploty s vysokou přesností (kávy a páry) 
− řízení hladiny vody ve varné jednotce a její doplňování 
− indikátor odvápňování (odstranění vodního kamene) a ukazatel teploty varné jednotky 
− zvukový signál 
− program pro automatické odvápňování (odstranění vodního kamene) 
− úsporný režim                                    
−  tryska páry 
− mřížka ohřívače šálků 
Elektrické energie spotřebované ve vypnutém režimu.  Hmotnost bez obalu: 9 kg 
Napětí: 230 V, 50 Hz (EU); 120 V, 60 Hz (USA). Výkon: 1200 W (EU); 1200 W (USA). Spotřeba vypnutého spotřebiče: <1W 
 

Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn či zdokonalení bez předchozího oznámení. 
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ČÁSTI PŘÍSTROJE 
 
 

   

A SVĚTLO INDIKÁTORU TEPLOTY  I PÁKA NA KAPSLÍ 
(ukazuje stav přístroje)   (pro kapsle “Metodo Iperespresso”) 

B HLAVNÍ VYPÍNAČ (svítí, když je přístroj 
zapnutý) 

 L DRŽÁK (MŘÍŽKA) ŠÁLKU 

C TLAČÍTKO PRO VAŘENÍ ESPRESSA  M VNITŘNÍ ZVUKOVÝ SIGNÁL 
(zahájí a zastaví proudění espressa)   (slyšitelný zvukový signál pro uživatele) 

D VARNÁ JEDNOTKA  N NAPÁJECÍ ŠŇŮRA 
E INDIKÁTOR ZAPLNĚNÍ ODKAPÁVACÍ 

MISKY 
 O TRYSKA PÁRY 

F MŘÍŽKA NA ŠÁLEK  P NÁDRŽKA NA VODU 
G TLAČÍTKO PRO SPUŠTĚNÍ PÁRY  Q ŠTÍTEK S ÚDAJI (vespod) 
H ODKAPÁVACÍ MISKA (umístěna pod 

odkapávacím roštem) 
   

 
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Při používání kávovaru je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících. Sníží se tím nebezpečí požáru, 
úrazu elektrickým proudem anebo poranění osob: 
1. Pročtěte si veškeré pokyny. 
2. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti či držáky. 
3. Na ochranu před úrazem elektr.proudem neponořujte napájecí kabel, zástrčku ani přístroj samotný do vody nebo jiné tekutiny. 
4. Když přístroj používají děti nebo se provozuje v jejich přítomnosti je nutné zajistit neustálý dozor. 
5. Pokud přístroj nepoužíváte či jej chcete čistit, vytáhněte kabel ze zásuvky. Před montáží či demontáží částí přístroje a jeho  
    čištěním nechte kávovar vychladnout. 
6. Přístroj nezapínejte, je-li poškozen napájecí kabel či zástrčka nebo pokud přístroj funguje nesprávně či došlo k jeho jakémukoli  
    poškození. Přístroj vraťte do oprávněného servisního střediska k prohlídce, opravě či seřízení. 
7. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem přístroje může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo  
    poranění osob. 
8. Nepoužívejte přístroj venku. 
9. Zabraňte, aby napájecí kabel visel přes hranu stolu či desky kuchyňské linky a aby se dotýkal horkých předmětů. 
10.Neumísťujte přístroj na nebo v blízkosti plynového či elektrického sporáku nebo do zahřáté trouby. 
11.Nejprve vždy zastrčte konec kabelu do přístroje a pak až druhý konec do zásuvky. Při vypínání vždy nastavte ovládací prvky  
     do polohy „vypnuto“, pak vytáhněte kabel ze zásuvky. 
12.Přístroj používejte jen k účelům, ke kterým je určen. 
13.Tyto pokyny si uschovejte. 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


