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Bezpečnostní upozornění

Všeobecné pokyny
Tento návod je nedílnou součástí vašeho výrobku.

 X Před ustavením, instalací a uvedením přístroje 
do provozu si jej důkladně přečtěte a uchovejte 
pro pozdější využití.

 X Předejte jej vždy každé další osobě, která bude 
přístroj obsluhovat.

Výrobce neručí za škody nebo nedostatky, které 
by vznikly v důsledku nedodržování návodu k 
použití. 

 X Přístroj používejte výhradně s kapslemi, jež jsou 
pro něj určené.

Použití v souladu s určeným účelem
Tento přístroj smíte používat pouze podle popisu, 
který je uveden v tomto návodu. Jiné způsoby 
použití nejsou správné a představují nebezpečí.
Tento přístroj slouží k použití v domácnosti a v 
podobných prostředích, jako například:
• v kuchyňkách obchodů
• do kanceláří a dalších podnikových zařízeních

• v zemědělských provozech
• v hotelech, motelech, penzionech a podobných 

ubytovacích zařízeních
Přístroj není vhodný pro komerční využití. 
Přístroj není určen k použití ve venkovním pro-
středí. 
Přístroj se nesmí používat na nestacionárních mís-
tech (např. na lodích, ve vozidlech, v železničních 
vozech atd.). 
Výrobce neručí za důsledky použití přístroje v 
rozporu s určeným účelem.

Požadavky na místo použití
 X Používejte přístroj pouze v suchých 
místnostech. 

 X Nepoužívejte přístroj uvnitř skříněk.
 X Dodržujte vzdálenost 60 cm od umyvadla a 
50 cm od otevřeného plamene (není přípustná 
pevná vodovodní přípojka). 

 X Zajistěte, aby přístroj a přívodní síťový kabel 
neležely vedle varných desek, plynových vařičů, 
otevřeného ohně nebo podobných horkých 
povrchů.
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 X Přístroj nepokládejte na horké povrchy. 
 X Přístroj postavte na suchou, vodorovnou, 
stabilní a rovnou plochu. Povrch musí být 
odolný vůči teplu a kapalinám, jako například 
vodě, kávě, odvápňovacímu roztoku a podobně. 

 X Přístroj nestavte na mramorové povrchy nebo 
neopracované nebo olejované dřevo (výrobce 
neručí za vznik neodstranitelných skvrn od kávy 
nebo odstraňovače vodního kamene).

Požadavky na cílovou skupinu uživatelů
Tento přístroj smí pod dohledem používat děti od 
8 let věku a starší, jestliže byly poučeny ohledně 
jeho bezpečného použití a porozuměly souvisejí-
cím nebezpečím. 
Čištění a údržbu nesmí provádět děti, jestliže jim 
není alespoň 8 let a nejsou pod dohledem dospě-
lé osoby. 
Přístroj a přívodní vedení nesmí být přístupné pro 
děti mladší 8 let.
Osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo bez dostatečných 
zkušeností a bez dostatečných znalostí musí být 

při používání přístroje pod dohledem nebo musí 
být poučeny ohledně jeho bezpečného použí-
vání. Musí chápat nebezpečí spojená s použitím 
přístroje.
Děti si s přístrojem nesmí hrát. Přístroj musí být 
instalován mimo dosah dětí.

Požadavky na uživatele
 X Během provozu přístroj nepřemisťujte. 
 X Nikdy nepoužívejte přístroj bez vody v nádržce. 
 X Nádržku na vodu doplňujte výhradně čerstvou, 
studenou vodou. Nepoužívejte minerální vodu 
sycenou kysličníkem uhličitým.

 X Pokud se přístroj po delší dobu nepoužívá, 
vypojte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky a 
vyprázdněte nádržku na vodu. 

 X Uchovávejte balicí materiály (plastové sáčky, 
fólie, obalové kartony atd.) mimo dosah dětí. 

 X Před ustavením přístroje jej zkontrolujte z 
hlediska viditelných škod. Poškozený přístroj 
nikdy neuvádějte do provozu.

 X Před připojením přístroje porovnejte připojovací 
údaje (napětí a frekvence) na typovém štítku 



5

s hodnotami místní elektrické instalace. 
Tyto údaje se musí shodovat, aby nedošlo k 
poškození přístroje. V případě pochybností 
kontaktujte odborného elektrikáře.

 X Elektrická bezpečnost přístroje je zaručena 
pouze tehdy, když je připojen k předpisově 
instalovanému systému s ochranným vodičem. 
V případě pochybností nechte elektrickou 
instalaci zkontrolovat odborným elektrikářem. 

 X Stroj k elektrické síti nepřipojujte přes 
vícenásobnou zásuvku nebo přes prodlužovací 
kabel. 

 X Přístroj provozujte výhradně za okolních teplot 
v rozmezí +16 °C a +38 °C.

 X Používejte výhradně originální příslušenství. 
Pokud se použijí jiné díly, dojde tím k zániku 
nároku na záruku nebo ručení za výrobek a jeho 
použití.

Požadavky na čištění
 X Před každým přemístěním, čištěním nebo 
údržbou nechejte přístroj řádně vychladnout a 
odpojte síťovou zástrčku. 

 X Přístroj ani jeho části nikdy nesmíte ponořit do 
vody nebo jiných tekutin. 

 X Přístroj nedržte pod tekoucí vodou.
 X K čištění přístroje používejte pouze čisté čisticí 
materiály. 

 X Nepoužívejte silné čisticí prostředky ani 
rozpouštědla. 

 X K čištění povrchu přístroje používejte měkkou, 
vlhkou utěrku. 

 X Používejte pouze výrobcem doporučené čisticí 
prostředky a prostředky k odstraňování vodního 
kamene. Zabraňte vniknutí do očí a potřísnění 
pokožky a různých povrchů.

Zbytková rizika
Nebezpečí zranění v důsledku úderu elektric-
kým proudem

 X Dbejte na to, aby přívodní síťové vedení nebylo 
nikde sevřené a neodíralo se o ostré hrany. 

 X Síťové zástrčky se nikdy nedotýkejte mokrýma 
rukama. 

 X Síťovou zástrčku nevytahujte ze zásuvky za 
kabel, ale přímo za těleso zástrčky.
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 X Poškozený přívodní kabel se musí vyměnit 
okamžitě, a pouze servisní provozovna.

Nebezpečí zranění o ostré hrany a v důsledku 
sevření

 X Před zahájením obsluhy přístroje zavřete páku. 
Páku nikdy neotevírejte, když je přístroj v 
provozu (výdej kávy, odvápnění). 

 X Nestrkejte prsty do přihrádky na kapsle nebo do 
vodicí šachty pro kapsle. Některé části přístroje 
mohou mít ostré hrany nebo špičaté prvky. 

 X Při zavírání ovládací páky nesahejte do prostoru 
pod ní.

 X Nestrkejte prsty ani žádné předměty do otvorů 
v přístroji.

Nebezpečí zranění v důsledku opaření
Části přístroje a kapsle mohou být během a po 
ukončení provozu velmi horké. Nebezpečí popá-
lení a opaření na výstupech přístroje. Vytékající 
kapaliny a pára jsou velmi horké.

 X Nedotýkejte se.
 X Ovládací páčkou nepohybujte, dokud nebude 
výdej nápoje nebo odvápnění zcela dokončeno. 

Nebezpečí zranění v důsledku klopýtnutí
 X Zajistěte, aby síťové přívodní vedení neviselo v 
cestě. 

Nebezpečí zranění v důsledku kontaktu s díly 
pod napětím

 X Neotevírejte vnější plášť přístroje.
 X Neměňte elektrickou a mechanickou konstrukci 
přístroje.

Nebezpečí zranění v důsledku poškození 
přístroje

 X Přístroj nepoužívejte po jeho pádu, při poruše 
přístroje, s poškozeným přívodním kabelem 
nebo při jiných poškzeních. 

 X Okamžitě odpojte síťovou zástrčku, jestliže se 
vyskytnou závady, poškození nebo jakékoli 
anomálie (např. zápach tavení materiálů). 

 X Při závadách nechte přístroj zkontrolovat v 
servisní provozovně.

Nebezpečí poškození přístroje v důsledku 
přehřátí

 X Zajistěte dostatečný přívod a odvod vzduchu 
kolem přístroje. Přístroj za provozu nazakrývejte 
utěrkami ani jinými materiály.



Přehled
1 Ovládací páčka ke vložení kapslí
2 Ovládací tlačítka funkcí 

( STR. 7)
3 Výtok

2

3

1

4 Zásobník na kapsle odnímatelný
5 Nádobka na zbytkovou vodu
6 Odkládá plocha na šálky, 

výklopná
7 Odkapávací miska s odkapávací 

mřížkou, odnímatelná 

5

6

7

4

8 Víko nádržky na vodu 
odnímatelné

9 Nádržka na vodu 1,3 l
10 Síťový kabel s navíjením 9

10
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Funkce tlačítek
Tlačítko čištění
Vykoná propláchnutí rozvodů.

Tlačítka kávy

Tlačítko Espresso
Střední šálek (50 ml)

Tlačítko Lungo
Velký šálek (110 ml)

Tlačítko Lungo Grande
Hodně velký šálek (200 ml)

7



Osvětlení tlačítek
Všechna tlačítka
Svítí: Kávovar je připraven k použití.

Tlačítko kávy 
Svítí: Probíhá spařování kávy.
Bliká: Probíhá ohřev, programování 
množství kávy.
Tlačítko Lungo Grande  a tlačítko 
čištění   blikají: Probíhá program 
pro vypuštění páry.

Tlačítko čištění 
Svítí modře: Nedostatek vody.
Bliká červeně (během výdeje 
nápoje): Proveďte odvápnění 
přístroje.
Svítí červeně: Porucha elektroniky 
nebo teploty.
Bliká fialově: Probíhá proces 
odvápňování.
Svítí fialově: Oznamuje výměnu 
nádržky na vodu při odvápnění.
Bliká fialově/červeně: Proces 
odvápňování byl zastaven v 
důsledku přerušení síťového 
napájení. Propláchněte přístroj.

Uvedení do provozu
 X Umístěte kávovar na suchou 

podložku odolnou proti vodě a 
vysoké teplotě. 

 X Kávovar nestavte přímo na 
mramorové nebo dřevěné 
podložky (nebezpečí vzniku skvrn 
od kávy nebo vodního kamene).

 X Dodržujte vzdálenost 60 cm od 
umyvadla a 50 cm od otevřeného 
plamene.

50 cm
60 cm

 X Vyčistěte nádržku na vodu a 
naplňte ji studenou vodou.

 X Zapojte přívodní zástrčku do 
uzemněné zásuvky.

Tlačítko čištění  pulzuje.
 X Stiskněte libovolné tlačítko.

Minimálně 5× propláchněte rozvody 
( STR. 9).

Pokud je teplota kávovaru nižší než 5 °C nebo velmi vysoká, není možné 
jej spustit a všechna tlačítka blikají.
Teplota kávovaru pod 5 °C:

 X Ponechte kávovar zahřát po dobu 30 minut při pokojové teplotě.
Velmi vysoká teplota kávovaru:

 X Ponechte kávovar vychladnout.
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Propláchnutí rozvodů
 X Postavte pod výtok šálek.
 X Stiskněte tlačítko čištění .

Spustí se proplachování. 

Na jeden oplach se spláchne 50 ml 
vody.

Po dokončení postupu 
proplachování se přístroj přepne do 
pohotovostního režimu.

 X Při prvním uvedení do provozu 
postup zopakujte.

 X Pro předčasné přerušení 
proplachu  znovu stiskněte 
tlačítko čištění. 

Pokud se proplachování nespustí:
 X Vyjměte nádržku na vodu a znovu ji vložte.
 X Stiskněte tlačítko čištění .

Výdej kávy
Na každý šálek kávy je potřeba 
jedna kapsle.

 X Po delších přestávkách v 
používání propláchněte rozvody.

Přizpůsobte polohu odkládací 
plochy na šálky podle velikosti šálku: 

 X Odkládací plochu vyklopte 
směrem dopředu.

 X Postavte pod výtok šálek. 

Tipy: 
• Crema – Čím blíže stojí šálek 

k výtoku, tím je pěna (crema) 
kvalitnější.

• Předehřev šálku – Spusťte výdej 
kávy Espresso bez kapsle.

Vložení kapsle
 X Vyklopte ovládací páčku nahoru.
 X Ponechte kapsli volně spadnout 

do otvoru na kapsle.
 X Ovládací páčku překlopte dolů.

Vytvoří se otvor v kapsli.

2.

1.

Výdej kávy
 X Stiskněte tlačítko kávy:

 Espresso: střední šálek (50 ml)
 Lungo:  velký šálek (110 ml)
 Lungo Grande: hodně velký 

šálek (200 ml)
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Přestávka pro rozvinutí aroma
Díky přestávce pro rozvinutí aroma 
získá Vaše káva intenzivnější aroma.
Při množství kávy do 80 ml je 
nejprve vydáno malé množství kávy. 
Poté započne «přestávka na 
rozvinutí aroma» a výdej se na 
3 sekundy pozastaví.

Poté výdej opět pokračuje.
Výdej se zastaví automaticky 
nebo předčasně dalším stisknutím 
tlačítka.

3
sec

Přestávka pro rozvinutí aroma závisí na množství výdeje, a neváže se na
jednotlivá tlačítka.
Při programování tlačítek ( STR. 11) zůstává přestávka pro rozvinutí 
aroma zachována až do množství výdeje 80 ml kávy. 
Při množstvích výdeje nad 80 ml se přestávka pro rozvinutí
 aroma nezařazuje.  

Výměna kapsle
Tip: Zamezení kapání po výdeji – 
použitou kapsli vyjměte ihned po 
výdeji kávy. 

 X Vyklopte ovládací páčku nahoru.
Použitá kapsle spadne do zásobníku 
na kapsle.

 X Ovládací páčku překlopte zcela 
dolů.

1.
2.

Zapomenuté kapsle mohou zůstat 
zachycené v otvoru na kapsle. 

 
Výstraha! Nebezpečí zranění o 
propichovací hroty v přístroji!

 X Kapsli opatrně vytlačte směrem 
dolů.
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Ukazatel nedostatku vody
Nádržka na vodu je vybavena 
kontrolkou nedostatku vody. 
Když je nádržka na vodu prázdná, 
tlačítko čištění se rozsvítí modře.

Naprogramování množství kávy
Množství výdeje je možné pro 
každé tlačítko kávy individuálně 
přizpůsobit.
Tovární nastavení jsou následující:

 Espresso: 50 ml 
 Lungo:  110 ml
 Lungo Grande: 200 ml

Programovatelné množství výdeje je 
30–250 ml.

 X Postavte pod výtok šálek.
 X Zkontrolujte naplnění nádržky na 

vodu. V případě potřeby doplňte 
vodu.

 X Vložte kapsli.
 X Podržte stisknuté tlačítko, 

které chcete naprogramovat 
(např. Espresso ), alespoň na 
3 sekundy, dokud nezačne blikat 
3 × rychleji.

 X Tlačítko opět uvolněte.
Proběhne výdej kávy.

 X Jakmile je v šálku požadované 
množství: Znovu stiskněte 
tlačítko, které chcete 
naprogramovat (např. Espresso 

).
Výdej kávy se zastaví. 

Všechna tlačítka svítí.

Nově naprogramované množství 
bylo uloženo.
Pokud během programování 
dojde voda v nádržce na vodu: 

 X Zopakujte programování s 
plnou nádržkou na vodu.

Resetování naprogramovaných množství 
 X Odpojte síťovou zástrčku.
 X Podržte stisknuté tlačítko čištění  

a opět zapojte síťovou zástrčku.
 X Tlačítko uvolněte.

Tlačítko čištění  bliká 3× rychleji. 
Bylo obnoveno tovární nastavení 
přístroje.
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Režim úspory energie
Když se kávovar 1 minutu nepoužívá 
nebo se tlačítko čištění  tiskne po 
dobu 3 vteřin, přepne se kávovar do 
režimu úspory energie.
Osvětlení tlačítek zhasne.

 X Pro ukončení režimu úspory 
energie stiskněte libovolné 
tlačítko.

1
min

Čištění pro maximální kvalitu kávy
Při přípravě kávy se ukládají částice 
vodního kamene z vody a různé 
oleje a tuky z kávy v rozvodech 
kávovaru.

Tyto usazeniny mají negativní vliv na 
chuť kávy.

Pravidelným odvápňováním je 
možné tyto usazeniny uvolnit.

V případě zanesení kávovaru 
vodním kamenem zaniká nárok na 
záruku.

Odvápňování
Po vydání 40 l nápojů bliká tlačítko 
čištění  v průběhu výdeje červeně.

 X Průběžně provádějte odvápnění 
přístroje.

Pozor! Používejte pouze 
odvápňovací prostředek pro 
kávovary. Nepoužívejte ocet.

 X Používejte odvápňovací 
prostředek (min. 0,5 l) podle 
údajů od jeho výrobce a nalijte ho 
do nádržky na vodu. 
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 X Odstraňte všechny kapsle z 
kávovaru.

 X Spodní odkapávací misku 
vytáhněte šikmo nahoru a 
vyjměte.

 X Postavte pod výtok velkou 
nádobu (min. 1,2 l). 

 X Stiskněte současně tlačítko čištění 
 a tlačítko Lungo Grande .

Tlačítko čištění  bliká fialově, spustí 
se postup odvápňování.

Tento postup trvá 25 minut.

25 
min

 X Když tlačítko čištění  bliká 
fialově, vypláchněte nádržku na 
vodu, naplňte ji vodou a vložte do 
přístroje.

 X Vyprázdněte záchytnou nádobu a 
postavte ji pod výtok.

 X Stiskněte tlačítko čištění .
Spustí se proplachování a tlačítko 
čištění  bliká fialově.

Asi po 3 minutách, když je nádržka 
na vodu prázdná, se tlačítko  
čištění   rozsvítí modře.

3
min

 X Naplňte nádržku na vodu a vložte 
do přístroje.

Přístroj je připraven k použití.

Po přerušení síťového napájení 
během procesu odvápňování bliká 
tlačítko čištění  fialově/červeně.

 X Trubky propláchněte 300 ml 
( STR. 9).

Pozor! Proces odvápňování přerušte 
pouze tehdy, když v nádržce na 
vodu není žádný prostředek na 
odstraňování vodního kamene.

 X Pro přerušení procesu 
odvápňování stiskněte současně 
tlačítko čištění  a tlačítko 
Lungo Grande .
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Péče o kávovar
Výstraha! Před jakýmkoliv čištěním 
odpojte zástrčku!

Pozor! Kávovar nikdy neponořujte 
do vody! 
Nečistěte pod tekoucí vodou!

 X Vyčistěte kávovar a výtok vlhkou 
utěrkou. Neotírejte přístroj na 
sucho a nepoužívejte abrazivní 
čisticí prostředky.

Každý den vyprázdněte 
odkapávací misku, zásobník na 
kapsle a nádržku na vodu

Zásobník na kapsle pojme cca 10–12 
kapslí a nádobka na zbytkovou vodu 
cca 150 ml zbytkové vody (odpovídá 
cca 12 výdejům nápoje).

 X Mírně nadzdvihněte nádobku na 
zbytkovou vodu se zásobníkem 
na kapsle a vytáhněte ji směrem 
dopředu. 

 X Odkapávací misku vytáhněte 
směrem dopředu, vyjměte 
odkapávací mřížku a obojí 
vyčistěte.

 X Vytáhněte zásobník na kapsle 
směrem nahoru.

 X Zásobník na kapsle vyprázdněte 
a vyčistěte.

 X Nádobku na zbytkovou vodu 
vyprázdněte a vyčistěte.

 X Zásobník na kapsle, nádobku 
na zbytkovou vodu, odkapávací 
misku a odkapávací mřížku opět 
vložte do kávovaru v opačném 
pořadí jejich vyjímání.

 X Nádržku na vodu vyprázdněte a 
vyčistěte.

Zásobník na kapsle lze čistit v myčce na nádobí. 
Ostatní díly přístroje nejsou určené pro mytí v myčce na nádobí!
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Přeprava / skladování 
Při přepravě a skladování nesmí být 
v kávovaru žádné zbytky vody.

 X Odpojte síťovou zástrčku. 
 X Vylijte nádržku na vodu a opět ji 

nasaďte.

 X Postavte pod výtok šálek.
 X Podržte stisknuté tlačítko 

Lungo Grande  a opět zapojte 
síťovou zástrčku. 

 X Tlačítko Lungo Grande  po cca 
2 sekundách opět uvolněte.

Čerpadlo je v chodu a tlačítko  
čištění  a tlačítko Lungo Grande  
blikají. Všechna zbytková voda se 
vyčerpá z kávovaru.

Jakmile se čerpadlo zastaví, tlačítka 
zhasnou a proces vyprazdňování je 
dokončen.

2.

1.

 X Odpojte síťovou zástrčku.
 X Ponechte kávovar vychladnout.
 X Skladujte kávovar v původním 

obalu na suchém neprašném 
místě mimo dosah dětí.

 X Při dalším použití nejprve 
propláchněte rozvody.

Likvidace
 X Použité kapsle a vyřazené 

přístroje likvidujte podle místních 
předpisů.

 X Přístroje můžete k odborné likvi-
daci bezplatně odevzdat na místě 
prodeje.

 X Bezplatný zpětný odběr přístrojů 
není vázán na nákup nového. 

 X Přístroje s nebezpečnou závadou 
ihned odneste do servisu nebo 
je zlikvidujte a zajistěte, aby je už 
nebylo možné použít. 

 X Přístroje nevyhazujte do domov-
ního odpadu (ochrana životního 
prostředí!).

1.

2.
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Technické údaje
Parametr Hodnota
Jmenovité napětí 230 V, 50 Hz
Jmenovitý výkon 1450 W

Příkon v režimu 
úspory energie 

0,3 W

Rozměry (mm) 
(š × v × h)

130 × 252 × 353

Hmotnost přístroje 2,75 kg 

Objem nádržky na 
vodu

1,3 l

16
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Závada Nápravné opatření

Výdej kávy se přeruší Přestávka pro rozvinutí aroma 
přeruší výdej kávy ( STR. 10)

Z výtoku nepravidelně kape Použitá kapsle v kávovaru.
 X Odstraňte použitou kapsli 

( STR. 10).

Z výtoku kape trvale Kávovar je zanesený vodním 
kamenem.

 X Proveďte odvápnění kávovaru 
( STR. 12).

Přístroj nejeví činnost Síťová zástrčka není zapojena.
 X Zapojte síťovou zástrčku.

Tlačítka blokována.
 X Vypojte síťovou zástrčku a po 

10 sekundách ji opět zapojte.

Závada Nápravné opatření

Kapsle je zachycená v otvoru na 
kapsle

 X Odstraňte použitou 
kapsli ( STR. 10) .

Čerpadlo je velmi hlasité Nádržku na vodu je prázdná.
 X Naplňte nádržku na vodu a 

vložte do přístroje.

Naprogramované množství pro 
šálek neodpovídá

Změněné naprogramované 
množství.

 X Zopakujte programování 
( STR. 11).

Naprogramované množství pro 
šálek již neodpovídá

Nádržku na vodu je prázdná.
 X Naplňte nádržku na vodu a 

vložte do přístroje.

Kávovar je zanesený vodním 
kamenem.

 X Proveďte odvápnění kávovaru 
( STR. 12).

Závada
Pokud se Vám nezdaří odstranit závadu pomocí následujícího přehledu, 
obraťte se na nejbližší servisní provozovnu.
Opravy přístroje smí vykonávat pouze servisní provozovna.
V případě neodborných oprav a použití náhradních dílů od jiných výrobců 
nelze převzít odpovědnost za případné škody a zaniká tím záruka na 
přístroj. 
Výstraha! V případě poruchy, závady přístroje nebo v případě podezření na 
závadu po předchozím pádu musíte ihned odpojit zástrčku ze zásuvky. 
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Závada Nápravné opatření

Káva má kyselou chuť Po odstranění vodního kamene 
nebylo provedeno dostatečné 
propláchnutí.

 X Propláchnutí rozvodů 
( STR. 9).

Po vyčerpání veškeré vody z 
nádržky na vodu není nasávána 
další voda

Použitá kapsle v kávovaru.
 X Odstraňte použitou kapsli 

( STR. 12).
 X Propláchnutí rozvodů 

( STR. 9).
 X Zkuste to po 30 minutách znovu 

bez kapsle.
 X Pokud kávovar nasává vodu: 

Proveďte odvápnění kávovaru 
( STR. 12).

 X Pokud kávovar nenasává 
vodu: obraťte se na servisní 
provozovnu.

Dlouhá doba přípravy kávy 
Espresso

Přestávka pro rozvinutí aroma 
prodlužuje výdej kávy pro dosažení 
plného aroma.

Všechna tlačítka blikají  X Vyčkejte 30 minut.
Pokud problém nadále přetrvává:

 X Obraťte se na servisní 
provozovnu.

Závada Nápravné opatření

Žádný / malý výdej kávy Nádržku na vodu je prázdná.
 X Naplňte nádržku na vodu a 

vložte do přístroje.

Vadná kapsle.
 X Použijte novou kapsli.
 X Ovládací páčku překlopte dolů 

až na doraz.

Ovládací páčka není zcela uzavřena.
 X Ovládací páčku uzavřete až na 

doraz.

Kávovar je zanesený vodním 
kamenem.

 X Proveďte odvápnění kávovaru 
( STR. 12).

Používá se voda ze soustavy pro 
změkčování vody (prodlužuje dobu 
průchodu vody).

 X Zkontrolujte / nastavte soustavu 
pro změkčování vody nebo 
používejte vodu z rozvodu před 
touto soustavou.

Vadné čerpadlo.
 X Obraťte se na servisní 

provozovnu.
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Lungo Grande:
                200 ml

Espresso: 50 ml

Lungo: 110 ml 

1.

2.
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