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ÚvOd
Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na pří-
pravu kávy a kapučína „ESAM4000/4200“. 
Přejeme Vám hodně příjemných chvil s Vaším novým 
spotřebičem. 
Udělejte si pár volných minut k pročtení tohoto návodu 
k použití. 
Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození spotřebi-
če.

symboly používané v tomto návodu
Důležitá upozornění jsou označena následujícími symbo-
ly. Tyto je nutné vždy přísně dodržovat.

 Nebezpečí!
Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elek-
trickým proudem s ohrožením života.

  Pozor!
Nerespektování pokynů může být nebo je příčinou úrazu 
nebo poškození spotřebiče.

 Nebezpečí opaření!
Nerespektování může být nebo je příčinou popálení nebo 
opaření.

 Poznámka:
Tento symbol upozorňuje na informace důležité pro uži-
vatele.

Písmena v závorkách
Písmena v závorkách odpovídají legendě, která je uvede-
na v Popisu spotřebiče (str. 3).

Problémy a řešení
V případě problémů se je nejprve pokuste odstranit 
sami podle pokynů uvedených v odstavcích „Význam 
světelných kontrolek” na str. 177 „Řešení problémů” na 
str. 179. 
Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě nebo pro získání 
dalších informací doporučujeme obrátit se telefonicky na 
asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na listu 
„Zákaznický servis“. 
Pokud vaše země není na tomto listu uvedena, zatele-
fonujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné 
opravy je třeba kontaktovat výhradně středisko technic-
ké pomoci De Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním 
listu, který je přiložen ke spotřebiči.

bEZPEČNOsT
Základní bezpečnostní opatření

 Nebezpečí! 
Vzhledem k tomu, že spotřebič je napájen z elektrické 
sítě, nelze vyloučit úraz elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:
•	 Nedotýkejte	se	spotřebiče,	pokud	máte	mokré	ruce	

nebo nohy.
•	 Nedotýkejte	se	zástrčky,	pokud	máte	mokré	ruce.
•	 Zabezpečte,	 aby	 zásuvka	 elektrického	 proudu	 byla	

vždy volně přístupná a v případě potřeby se dala 
vytáhnout zástrčka. 

•	 Pokud	chcete	zástrčku	vytáhnout,	uchopte	ji	přímo.	
Nikdy netahejte za přívodní šňůru, neboť by se moh-
la poškodit.

•	 Zařízení	zcela	odpojíte	stisknutím	hlavního	spínače	
na zadní straně spotřebiče v poloze 0 (obr. 6).

•	 V	případě	poruch	přístroje	se	je	nepokoušejte	sami	
opravit. 

 Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a 
obraťte se na Technický servis. 

•	 V	případě	poškození	zástrčky	nebo	přívodního	elek-
trického kabelu je nechejte vyměnit výhradně v ser-
visním středisku; předejdete tak jakémukoli riziku.

 Pozor! 
Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren, atd.) 
uschovejte mimo dosah dětí.

 Pozor! 
Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s 
omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými 
schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a 
znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem osoby, 
která je zodpovědná za jejich bezpečnost a zdraví. Děti je 
třeba mít pod dozorem a zajistit, aby spotřebič nepouží-
valy ke hrám.

 Nebezpečí: Nebezpečí opaření! 
Tento spotřebič produkuje horkou vodu a během svého 
provozu může vytvářet vodní páru. 
Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo 
neopařili horkou párou.
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POužíváNí v sOuladu s urČENím
Tento spotřebič je určen pro přípravu kávy a ohřívání 
nápojů. 
Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné.
Tento spotřebič není vhodný pro komerční využití.
Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené ne-
vhodným použitím spotřebiče.
Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití. 
Není určen pro použití v:
•	 prostředí používané jako kuchyň pracovníky v obcho-

dech, na úřadech a v jiných pracovních prostorách
•	 agroturismu
•	 v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
•	 pronajatých	pokojích

NávOd k POužiTí
Před zahájením používání spotřebiče si pozorně přečtěte 
tento návod.
-  Nerespektování těchto pokynů může být příčinou 

úrazu nebo poškození spotřebiče.
 Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodrže-

ním těchto pokynů.

  Poznámka:
Tento návod uschovejte. V případě předání spotřebiče 
jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

POPis
Popis spotřebiče 
(str. 3 -    A     )
A1. Regulační knoflík pro stupeň hrubosti mletí kávy
A2.  Hlavní spínač (na zadní straně spotřebiče)
A3.  Nádrž na zrnkovou kávu
A4.  Víko nádrže na zrnkovou kávu
A5.  Víko násypky na mletou kávu
A6.  Místo na odměrku
A7.  Prostor pro šálky
A8.  Násypka pro vsypání mleté kávy
A9.  Trubička páry
A10.  Pěnovač (vyjímatelný)
A11.  Parní tryska (vyjímatelná)
A12.  Nádrž na vodu
A13.  Napájecí kabel
A14.  Tácek na odkládání šálků
A15.  Vanička na sběr kapek
A16.  Dvířka spařovače
A17.  Nádrž na sběr kávové sedliny
A18.  Výpusť kávy (s nastavitelnou výškou)
A19.  Přísun kávy
A20.  Spařovač
A21.  Kontrolní panel

Popis ovládacího panelu
(str. 3 -     B     )
B1. Tlačítko : pro zapnutí a vypnutí kávovaru (po-

hotovostní režim stand-by).
B2. Kontrolka 1 šálku a OK teploty kávy
B3. Tlačítko : pro přípravu 1 šálku kávy
B4. Kontrolka 2 šálků a OK teploty kávy
B5. Tlačítko : pro přípravu 2 šálků kávy
B6. Kontrolka páry a OK teploty páry
B7. Tlačítko  : pro volbu funkce páry
B8. Tlačítko pro volbu množství kávy (malá, normální, 

velká)
B9. Tlačítko pro volbu příchuti kávy (pro přípravu jem-

né, normální nebo silné kávy) nebo volbu přípravy 
s namletou kávou .

B10. Tlačítko přípravy páry/horké vody
B11. Kontrolka : nedostatku vody nebo chybějící 

nádoby na vodu
B12. Kontrolka : naplnění nádobky na sběr kávové 

sedliny nebo chybějící nádobka
B13. Kontrolka : všeobecný alarm
B14. Tlačítko : volba výplachu nebo odvápnění
B15. Kontrolka odvápnění
B16. Tlačítko ECO volby režimu úspory energie
B17. Kontrolka režimu úspory 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! 

 


