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NÁVOD

Len pre domáce a nekomerčné použitie.!

Inštrukcie

1. Kávovar môžu používať deti staršie ako 8 rokov. Osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami by podľa 
uváženia mali byť dozorované. Umývanie a starostlivosť by mali byť vykonávané dospelými osobami
2. Malé deti uchovajte mimo dosahu zariadenia a jeho častí
3. Zariadenie neslúži na hranie pre deti
4. Ak je napájací kábel poškodený, mal by byť nahradený originálnym, od výrobcu
5. Zariadenie je na používanie v domácnosti, prípadne v reštauračných zariadeniach
6. Pre ochranu pred elektrickým šokom sa vyhnite kontaktu kábla s vodou a inými tekutinami
7. Povrch výhrevného telesa zanecháva po použití v sebe zvyškové teplo, treba zvýšiť opatrnosť
8. Zariadenie používajte len na účely uvedené v tomto návode a podľa bežných zásad používania elektroniky
9. Pred zapnutím skontrolujte, či má Vaša elektrická zásuvka rovnakú voltáž a kábel pasuje do nej
10. Neumiestňujte zariadenie na horúci povrch
11. Kávovar používajte iba v interiéri
12. Odpojte kábel zo zástrčky pred umývaním, a aj vždy v prípade problémov počas chodu
13. Kábel neobtierajte o horúce povrchy
14. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti detí
15. Pred zapnutím vždy nalejte vodu dovnútra, nenechajte bežať naprázdno
16. Nádoba a celé zariadenie dosahujú pri chode vysokú teplotu
17. Plňte jedine studenou vodou, ničím iným

•  Údržba a čistenie
•
• Vždy pred čistením vypojte kávovar z elektriny.
• Nenamáčajte celé zariadenie do vody, len ho pretrite s vlhkou handrou.
• Nádobu a viečko umývajte v horúcej mydlovej vode.
•
•
•
• 1. Filter
• 2. Držiak filtra
• 3. Sklenená nádoba
• 4. Vyhrievacia doska
• 5. Ovládací panel a obrazovka
• 6. Nádrž na vodu
• 7. Indikátor hladiny vody
• 8. Veko
•
•
• Pred prvým použitím
• Odporúčame na začiatok 2x zariadenie prevariť len s vodou, bez kávy. Toto robte v podstate ihneď po sebe, s 5 minútovým odstupom
•
•
• Príprava kávy
• 1. Nalejte požadované množstvo vody do nádoby
• 2. Uistite sa, že úroveň vody je nad požadovaným minimom a pod maximom, ako je označené
• 3. Ak sa filter nepoužíva, vložte filtračný papier veľkosti "1X4" a naplňte požadované množstvo mletej kávy
• 4. Zapnite zariadenie stlačením tlačidla M/A
• 5. Počkajte, kým sa proces varenia kávy skončí a lievik nebude prázdny
• 6. Na väčšie šálky použite 5 až 6 gramov kávy
• 7. Po použití nechajte vychladnúť cca 5 minút
•  



•  Nastavenie kávovaru
•
• Nastavenie času začína vždy blikaním 12:00. Po zapnutí do zástrčky, v 

pohotovotnom režime -Standby- stlačte Prog a nad časom sa objaví ich 
nastavovanie Clock, kedy už posúvate tlačidlami Heure  a Min do 
aktuálneho času.

•
• Môžete zapnúť aj časovač – stlačením 2x Prog sa objaví možnosť Timer. 

Tu opäť posúvate hodiny a minúty tlačidlami Heure  a Min...ak nastavíte 
čas, nestláčajte už nič aspoň po dobu 10 sekúnd, a časovač je 
nastavený. Až po časovej odmlke stlačte M/A, tlačidlo Prog sa rozsvieti 
na modro a kávovar sa v určenom čase spustí. Na zastavenie ohrevu 
stlačte opať M/A.

•
•
• Ochranná funkcia
•
• Ak po dobu 40 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, kávovar sa automaticky 

vypne. Pravidelne z neho odstraňujte vodný kameň, použitie octu je na 
to vhodné. Potom nechajte odmáčať zariadenie vo vode.

•
•
• Technická špecifikácia
• Voltáž
• 220-240 ~ 50/60Hz, 900W
•  
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