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Úvod
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali automatický kávovar na prípra-
vu kávy a cappuccina „ECAM 22.110“. 
Prajeme Vám veľa radosti z Vášho nového spotrebiča. 
Venujte niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu na 
používanie. 
Predídete tak nebezpečenstvám a poškodeniu spotrebiča.

Symboly použité v tomto návode
Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Je napro-
sto nezbytné ich vždy prísne dodržiavať.

Nebezpečenstvo!
Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu 
elektrickým prúdom s ohrozením života.

  Pozor!
Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou zranení alebo 
poškodenia spotrebiča.

 Nebezpečenstvo Popálenia!
Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálení 
alebo oparení.

Poznámka :
Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre užívateľa.

Písmená v zátvorkách
Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Popise 
spotrebiča (str. 2-3).

Problémy a opravy
V prípade problémov sa najprv snažte odstrániť ich sami podľa 
pokynov uvedených v oddieloch “Význam kontroliek” na str. 
172  “Riešenie problémov” na str. 173. 
Ak by tieto pokyny neviedli k náprave alebo pre získanie ďalších 
informácií odporúčame poradiť sa s asistenčnou zákazníckou 
službou zatelefonovaním na číslo v priloženom zozname 
„Zákaznícky servis“.   
Ak vaša krajina nie je uvedená medzi krajinami v zozname, 
zatelefonujte na číslo uvedené v záručnom liste. O prípadné 
opravy požiadajte výhradne v stredisku technickej pomoci De 
Longhi. Adresy sú uvedené na záručnom liste priloženom ku 
spotrebiču.
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BezPečnoSť
základné bezpečnostné predpisy

Nebezpečenstvo!
Keďže spotrebič je napájaný z elektrickej siete, nemožno vylúčiť 
úrazy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:
•	 Nedotýkajte	 sa	 spotrebiča,	 ak	 máte	 mokré	 ruky	 alebo	

nohy.
•		 Nedotýkajte	sa	zástrčky,	ak	máte	mokré	ruky.
•		 Skontrolujte,	či	je	elektrická	zásuvka	vždy	voľne	prístupná,	

aby sa v prípade potreby dala vytiahnuť zástrčka. 
•		 Ak	chcete	vytiahnuť	zástrčku,	uchopte	 ju	priamo.	 	Nikdy	

neťahajte kábel, pretože by sa mohol poškodiť.
•		 Zariadenie	úplne	odpojíte	stlačením	hlavného	spínača	do	

polohy O na zadnej strane spotrebiča, (obr. 3).
•		 V	 prípade	 porúch	 prístroja	 sa	 ich	 nepokúšajte	 opraviť	

sami. 
 Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte 

sa na technickú asistenciu. 
•		 V	 prípade	 poškodenia	 zástrčky	 alebo	 prívodného	

elektrického kábla ich dajte vymeniť výhradne v servisnom 
stredisku, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.

  Pozor!
Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenecháva-
jte v dosahu detí.

  Pozor!
Nedovoľte prístroj používať osobám (aj deťom) s obmedzenými 
rozumovými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo 
s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak nie sú 
pod pozorným dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť 
a zdravie. Deti je potreba mať pod dohľadom a zaistiť, aby 
spotrebič nepoužívali na hranie.

 Nebezpečenstvo Popálenia!
Tento spotrebič produkuje horúcu vodu a počas jeho činnosti sa 
môže tvoriť vodná para. 
Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou alebo 
neoparili horúcou parou. 
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Určené PoUžitie
Tento spotrebič je určený na prípravu kávy a ohrev nápojov. 
Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné.
Tento spotrebič nie je vhodný pre obchodné použitie.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené 
nevhodným používaním spotrebiča.
Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie. Nie je 
určený pre použitie v:
•	 prostredí	 používané	 ako	 kuchyňa	 pracovníkmi	 v	 obcho-

doch, na úradoch a v iných pracovných priestoroch
•		 agroturizme
•	 v	hoteloch,	moteloch	a	iných	ubytovacích	zariadeniach
•		 prenajatých	izbách

návod nA PoUžitie
Pozorne si prečítajte tento návod ešte pred používaním 
spotrebiča.
-  Nedodržanie týchto pokynov môže byť alebo príčinou zra-

není alebo poškodenia spotrebiča.
 Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním 

týchto pokynov.

Poznámka :
Tento návod uchovajte. V prípade odovzdania spotrebiča iným 
osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

PoPiS
Popis spotrebiča 
(str. 3 -      -     A     )
A1.  Ovládací panel
A2.  Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy
A3.  Priestor pre šálky
A4.  Veko zásobníka na zrnkovú kávu 
A5.  Veko násypky na mletú kávu
A6.  Násypka na vsypanie mletej kávy
A7.  Zásobník na zrnkovú kávu
A8.  Hlavný spínač
A9.  Nádržka na vodu
A10.  Dvierka lúhovača
A11.  Lúhovač
A12.  Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
A13.  Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy
A14.  Nádržka na zachytávanie kondenzátu
A15.  Podložka na šálky
A16.  Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske
A17.  Odkvapkávacia miska
A18.  Napeňovač
A19.  Gombík pary/horúcej vody

Popis ovládacieho panela
(str. 2 -      -     B      )
B1. Kontrolky

B2. Tlačidlo : na zapnutie alebo vypnutie kávovaru

B3. Tlačidlo : na prípravu 1 šálky kávy espresso.

B4. Tlačidlo : na prípravu 2 šálky kávy espresso.

B5. Tlačidlo : pre vypláchnutie alebo odvápnenie

B6. Ovládací gombík: otočením zvolíte požadované množstvo 
kávy alebo prípravu nápoja z namletej kávy

B7. Tlačidlo  pre výdaj pary pre prípravu nápojov na báze 
mlieka

B8. Tlačidlo : na prípravu 1 šálky kávy espresso.

B9. Tlačidlo : na prípravu 2 šálky kávy espresso.

Popis príslušenstva
(str. 2 -     C     )
C1. Dávkovacia odmerka
C2.  Fľaša s prostriedkom na odstraňovanie vodného kameňa
C3. Zmäkčovací filter

Popis kontroliek
 Blikajúca kontrolka: udáva, že sa prístroj zohri-

eva.

 Udáva, že prístroj vydáva 1 alebo 2  šálky kávy 
espresso.

 Udáva, že prístroj vydáva 1 alebo 2  šálky dlhej 
kávy.

 Svietiaca kontrolka: udáva, že bola zvolená 
funkcia “para”;

 Blikajúca kontrolka: udáva, že je nutné otočiť 
gombíkom pary.

 Udáva, že na ovládacom paneli je zobrazený 
alarm (viď ods. „Význam kontroliek“ na str. 
172).

 Svietiaca kontrolka: udáva, že nádoba na zvyšky 
vylúhovanej kávy chýba: Je nutné ju vložiť: 

 Blikajúca kontrolka: upozorní na skutočnosť, že 
nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy je plná a 
je nutné ju vyprázdniť.

 Svietiaca kontrolka: udáva, že nádržka na vodu 
chýba;

 Blikajúca kontrolka: upozorňuje na skutočnosť, 
že v nádržke nie je dosť vody.

 Blikajúca kontrolka: Signalizuje nevyhnutnosť 
odvápnenia spotrebiča (viď ods. 
„Odvápňovanie“).

 Svietiaca kontrolka: udáva, že prístroj práve 
odvápňuje.

eco udáva, že je aktivovaný režim “úspora energie”.



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! 

 


