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Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné pokyny
Tento návod je súčasťou dodávky výrobku.

 X Pred umiestnením, inštaláciou a uvedením 
kávovaru do prevádzky si návod pozorne 
prečítajte a odložte si ho.

 X Návod dajte k dispozícii aj ďalšiemu 
používateľovi.

Výrobca nezodpovedá za škody a nedostatky spô-
sobené nedodržaním návodu na použitie. 

 X Kávovar používajte výhradne so 
zodpovedajúcimi kapsľami.

Použitie v súlade s určením
Tento kávovar sa môže používať iba spôsobom 
popísaným v tomto návode na obsluhu. Iné po-
užitie sa považuje za nezodpovedajúce určeniu a 
predstavuje riziko.
Tento kávovar je určený na použitie v domácnosti 
a na iné podobné použitie, napríklad:
• v kuchynkách pre zamestnancov
• v kanceláriách a iných komerčných priestoroch

• v poľnohospodárskych podnikoch
• v hoteloch, moteloch, penziónoch a v 

podobných ubytovacích zariadeniach
Kávovar nie je vhodný na komerčné použitie. 
Kávovar nie je určený na použitie vo vonkajšom 
prostredí. 
Kávovar sa nesmie používať na nestacionárnych 
miestach (napr. na lodiach, vo vozidlách, na želez-
nici a pod.). 
Výrobca nenesie zodpovednosť za následky pou-
žitia nezodpovedajúceho určeniu.

Požiadavky na miesto inštalácie
 X Kávovar používajte len v suchých priestoroch. 
 X Kávovar nepoužívajte v skrinkách.
 X Dodržiavajte vzdialenosť 60 cm od kuchynského 
drezu a 50 cm od otvoreného plameňa (nie je 
dovolená pevná vodná prípojka). 

 X Kávovar a napájací kábel sa nesmie nachádzať 
v blízkosti varičov, plynových sporákov, 
otvoreného plameňa alebo pri podobných 
horúcich povrchoch.

 X Kávovar neklaďte na horúce povrchy. 
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 X Kávovar postavte na suchý, vodorovný, stabilný 
a rovný podklad. Povrch musí byť odolný proti 
účinkom tepla a tekutín, ako je voda, káva, 
roztok odvápňovača a pod. 

 X Nestavajte na mramorové povrchy, na 
neopracované alebo naolejované drevo 
(nebezpečenstvo vzniku trvalých škvŕn od kávy 
a odvápňovania).

Požiadavky na cieľovú skupinu
Tento kávovar môžu používať deti vo veku od 8 
rokov pod dohľadom, ak boli poučené o bezpeč-
nom používaní a porozumeli z toho vyplývajúcim 
rizikám. 
Spotrebič môžu čistiť a udržiavať len deti staršie 
ako 8 rokov a pod dohľadom. 
Kávovar ani prívodné vedenie nesmie byť prístup-
né pre deti mladšie ako 8 rokov.
Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom 
skúseností a vedomostí môžu spotrebič používať 
iba pod dohľadom alebo po poučení o bezpeč-
nom používaní. Treba poznať nebezpečenstvá 

spojené s používaním.
Deti sa nesmú hrať s kávovarom. Kávovar musí 
byť umiestnený mimo dosahu detí.

Požiadavky na používateľa
 X Kávovar sa nesmie počas prevádzky pohybovať. 
 X Kávovar nikdy nepoužívajte bez vody v nádržke. 
 X Nádržku na vodu plňte iba čerstvou studenou 
vodou. Nepoužívajte minerálnu vodu s oxidom 
uhličitým.

 X Ak sa kávovar nebude dlhšie používať, 
vytiahnite vidlicu zo zásuvky a vyprázdnite 
nádržku na vodu. 

 X Obalové materiály (plastové vrecia, fólie, 
lepenku a pod.) uložte mimo dosahu detí. 

 X Pred použitím skontrolujte, či nie sú na 
kávovare viditeľné žiadne poškodenia. Nikdy 
nepoužívajte poškodený kávovar.

 X Pred pripojením kávovaru porovnajte 
pripojovacie parametre (napätie a frekvenciu) 
na typovom štítku kávovaru s elektrickou 
inštaláciou v domácnosti. Tieto údaje sa 
musia zhodovať, aby nedošlo k poškodeniu 
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kávovaru. V prípade pochybností sa obráťte na 
kvalifikovaného elektrikára.

 X Elektrická bezpečnosť kávovaru je zaručená, 
len ak je pripojený k uzemňovacej sústave 
nainštalovanej podľa predpisov. V prípade 
pochybností dajte elektrickú inštaláciu 
skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi. 

 X Kávovar nepripájajte k elektrickej sieti cez 
rozdvojku ani cez predlžovací kábel. 

 X Kávovar používajte len pri teplotách v rozsahu 
od +16 °C po +38 °C.

 X Používajte výhradne originálne príslušenstvo. 
Pri použití iných ako originálnych dielov stráca 
záruka, záručné plnenia alebo zodpovednosť 
škodu platnosť.

Požiadavky na čistenie
 X Kávovar nechajte pred premiestnením, čistením 
alebo údržbou úplne vychladnúť a vytiahnite 
sieťovú vidlicu. 

 X Kávovar sa nesmie ani čiastočne ponoriť do 
vody ani do iných kvapalín. 

 X Kávovar nedržte pod tečúcou vodou.

 X Na čistenie kávovaru používajte iba čisté čistiace 
materiály. 

 X Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani 
rozpúšťadlá. 

 X Na čistenie povrchu kávovaru používajte mäkkú, 
vlhkú handričku. 

 X Na čistenie a odvápňovanie používajte 
iba čistiacie a odvápňovacie prostriedky 
odporúčané výrobcom. Vystríhajte sa 
zasiahnutiu očí, pokožky a iných podobných 
povrchov.

Zvyškové riziká
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

 X Dbajte, aby napájací kábel nebol privretý, a aby 
sa neobtieral o ostré hrany. 

 X Nikdy sa nedotýkajte napájacej vidlice mokrými 
rukami. 

 X Sieťovú vidlicu nikdy neťahajte zo zásuvky za 
kábel, ale vždy priamo za sieťovú vidlicu.

 X Poškodený sieťový kábel sa musí bezodkladne 
vymeniť iba v servise.
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Nebezpečenstvo úrazu ostrými hranami a 
pomliaždením.

 X  Nestrkajte prsty do priestoru na kapsle a do 
kanála na kapsle. Diely kávovaru môžu byť 
špicaté, alebo môžu mať ostré hrany. 

 X Pri zatváraní nesiahajte pod krytku na zásobník 
kapslí.

 X Nevkladajte prsty ani iné predmety do otvorov 
na kávovare.

Nebezpečenstvo obarenia
Diely kávovaru a kapsle sa pri používaní môžu veľ-
mi zohriať. Nebezpečenstvo popálenia a obarenia 
pri úniku vody. Vychádzajúce kvapaliny a pary sú 
veľmi horúce.

 X Nedotýkajte sa. 
 X Ovládacou pákou manipulujte až po úplnom 
ukončení dávkovania alebo odstraňovania 
vodného kameňa. 

Nebezpečenstvo úrazu pri zakopnutí
 X Dbajte, aby pripojovací sieťový kábel nevisel 
nadol. 

Nebezpečenstvo úrazu pri dotyku dielov pod 
napätím

 X Neotvárajte kryt kávovaru.
 X Zásahy do elektrickej a mechanickej konštrukcie 
nie sú dovolené.

Nebezpečenstvo poranenia pri poškodení 
kávovaru

 X Kávovar nepoužívajte po páde, pri poruche 
spotrebiča, pri poškodenom sieťovom kábli 
alebo pri iných poškodeniach. 

 X Pri výskyte porúch, poškodení alebo anomálií 
(napr. zápach spáleniny) okamžite odpojte 
sieťovú vidlicu. 

 X Poruchy kávovaru sa odstraňujú v servise.
Nebezpečenstvo poškodenia kávovaru 
prehriatím

 X Zabezpečte kávovaru dostatočný prívod 
a odvod vzduchu. Kávovar pri používaní 
nezakrývajte utierkami ani inými predmetmi.



Prehľad
1 Krytka na zásobník kapslí
2 Ovládacie tlačidlá Funkcie 

( S. 7)
3 Výtok

2

3

1

4 Zásobník na kapsle je 
snímateľný

5 Zásobník na zvyšky vody
6 Odkladacia plocha na šálky, 

rozkladacia
7 Odkvapkávacia miska s 

odkvapkávacou mriežkou, 
vyberateľná

5

6

7

4

8 Snímateľný kryt nádrže na vodu
9 Nádržka na vodu 1,3 l
10 Samonavíjací sieťový kábel

9

10
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Funkcia tlačidla
Tlačidlo Čistenie
Preplachuje vedenia.

Tlačidlá Káva

Tlačidlo Espresso
Stredná šálka (50 ml)

Tlačidlo Lungo
Veľká šálka (110 ml)

Tlačidlo Lungo Grande
Vel‘mi veľká šálka (200 ml)
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Podsvietenie tlačidiel
Všetky tlačidlá
Kontrolky: Kávovar je pripravený na 
použitie.

Tlačidlo Káva 
Svieti: Prebieha predparenie.
Bliká: Ohrievanie, prebieha 
programovanie množstva kávy.
Bliká tlačidlo Lungo Grande  
a tlačidlo čistenia : Prebieha 
program vyparovania.

Tlačidlo Čistenie  

Svieti modrá: Nedostatok vody.
Bliká červene počas výdaja: 
Spotrebič odvápnite.
Rozsvieti sa na červeno: Chyba 
elektroniky alebo teplota.
Bliká fialová: Prebieha 
odvápňovanie.
Rozsvieti sa na fialovo: Signalizuje 
výmenu nádržky na vodu pri 
odstraňovaní vodného kameňa.
Bliká fialová/červená: 
Odstraňovanie vodného kameňa 
bolo prerušené výpadkom 
napájania. Spotrebič prepláchnite.

Uvedenie do 
prevádzky

 X Kávovar postavte na suchý, vode 
odolný a tepelne odolný podklad. 

 X Kávovar nestavajte priamo na 
mramor ani na drevo (riziko 
vzniku škvŕn od kávy alebo 
odvápňovača).

 X Dodržiavajte vzdialenosť 60 cm 
od kuchynského drezu a 50 cm od 
otvoreného plameňa.

50 cm
60 cm

 X Vyčistite nádrž na vodu a naplňte 
ju studenou vodou.

 X Sieťovú vidlicu zasuňte do 
uzemnenej zásuvky.

Pulzuje tlačidlo Čistenie .
 X Stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Vedenia prepláchnite najmenej 
päťkrát ( S. 9).

Ak je teplota kávovaru pod 5 °C, alebo ak je príliš vysoká, nedá sa spustiť 
a blikajú všetky tlačidlá.
Teplota kávovarunižšia ako 5 °C:

 X Počkajte 30 minút, aby sa kávovar zohrial.
Príliš vysoká teplota kávovaru:

 X Kávovar nechajte vychladnúť.
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Preplachovanie 
vedení

 X Šálku podložte pod ústie výdaja.
 X Stlačte tlačidlo Čistenie .

Spustí sa preplachovanie. 

Jedným oplachovacím cyklom sa 
prepláchne 50 ml vody.

Po dokončení oplachovania prejde 
kávovar do pohotovostného režimu.

 X Pri prvom uvedení do prevádzky 
postup zopakujte.

 X Opätovným stlačením čistiaceho 
tlačidla  predčasne zrušíte 
oplachovací cyklus. 

Ak sa nespustí proces preplachovania:
 X Nádrž na vodu vyberte a znova ju nasaďte.
 X Stlačte tlačidlo Čistenie .

Varenie kávy
Na jednu šálku kávy je potrebná 
jedna kapsľa.

 X Po dlhších prestávkach 
vypláchnite vedenia.

V závislosti od veľkosti šálky upravte 
odkladaciu plochu: 

 X Odkladaciu plochu na šálky 
sklopte dopredu.

 X Šálku podložte pod ústie výdaja. 

Tipy: 
• Crema – čím bližšie je šálka k ústiu 

výdaja, tým krajšia je crema.
• Predhriatie šálky – spustite jedno 

Espresso bez kapsle.

Vloženie kapsle
 X Krytku na zásobník kapslí 

vyklopte nahor.
 X Kapsľu nechajte spadnúť do 

šachty na kapsle.
 X Krytku na zásobník sklopte nadol.

Kapsľa sa prepichne.

2.

1.

Výdaj kávy
 X Stlačte tlačidlo Káva:

 Espresso: stredná šálka (50 ml)
 Lungo:  veľká šálka (110 ml)
 Lungo Grande: vel‘mi veľká šálka 

(200 ml)
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Pauza na rozvinutie arómy
Vďaka pauze na rozvinutie arómy 
získa káva viac arómy.
Pri množstve kávy do 80 ml sa 
nadávkuje malé množstvo kávy. 
Aktivuje sa pauza na rozvinutie vône 
a výdaj sa na 3 sekundy zastaví.

Potom výdaj pokračuje.
Výdaj sa zastaví automaticky alebo 
predčasne opätovným stlačením 
tlačidla.

3
sec

Pauza na rozvinutie vône závisí od vydávaného množstva a nezávisí od 
žiadnych tlačidiel.
Pri programovaní tlačidiel ( S. 11) zostáva pauza na rozvinutie arómy 
zachovaná až do vydávaného množstva 80 ml. Pri dávkovaní množstva 
väčšieho ako 80 ml sa pauza na rozvinutie vône neaktivuje.

Kapsľu vyhoďte
Tip: Predchádzajte ďalšiemu 
kvapkaniu – kapsľu vyhoďte ihneď 
po uvarení kávy. 

 X Krytku na zásobník kapslí 
vyklopte nahor.

Použitá kapsľa padá do zásobníka 
na kapsle.

 X Krytku na zásobník kapslí sklopte 
úplne nadol.

1.
2.

Zabudnuté kapsle môžu zostať 
zadreté v šachte na kapsle. 

 
Opatrne! Nebezpečenstvo úrazu 
prepichovacími hrotmi kávovaru!

 X Kapsľu opatrne stlačte nadol.
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Indikátor nízkej hladiny vody
Nádržka na vodu má kontrolku 
nízkej hladiny vody. 
Keď je nádržka na vodu prázdna, 
rozsvieti sa na modro tlačidlo 
čistenia.

Naprogramovať množstvo kávy
Výdajné množstvo si možno 
prispôsobiť podľa šálky kávy.
Nastavenia z výroby sú:

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

Programovateľné vydávané 
množstvo je 30-250 ml.

 X Šálku podložte pod ústie výdaja.
 X Skontrolujte hladinu vody v 

nádržke. V prípade potreby 
doplňte vodu.

 X Vložte kapsľu.
 X Tlačidlo, ktorým sa má 

naprogramovať (napr. Espresso 
), držte stlačené najmenej 3 

sekundy, kým 3x rýchlo zabliká.
 X Tlačidlo znova uvoľnite.

Káva sa nadávkuje.

 X Keď je v šálke požadované 
množstvo: Znova stlačte tlačidlo, 
ktorým sa má naprogramovať 
(napr. Espresso ).

Výdaj kávy sa zastaví. 

Svietia všetky tlačidlá.

Nastavenie nového množstva je 
dokončené.
Ak sa počas programovania 
vyprázdni nádržka na vodu: 

 X programovanie zopakujte s 
plnou nádržkou na vodu.

Inicializovať programovania 
 X Vytiahnite sieťovú vidlicu.
 X Podržte stlačené tlačidlo Čistenie 

 a znova zasuňte sieťovú vidlicu.
 X Uvoľnite tlačidlo.

Tlačidlo Čistenie  3x rýchlo zabliká. 
Nastavenie z výroby je obnovené.
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Režim úspory energie
Ak sa kávovar 1 minútu nepoužíva 
alebo ak sa na 3 sekundy stlačí 
tlačidlo čistenia , kávovar sa prepne 
do režimu úspory energie.
Osvetlenie tlačidla zhasne.

 X Režim úspory energie sa ukončí 
stlačením ľubovoľného tlačidla.

1
min

Čistenie na dosiahnutie najlepšej kvality 
kávy
Počas prípravy kávy sa vo vedeniach 
kávovaru usadzuje vodný kameň z 
vody a oleje a tuky z kávy.

Tieto usadeniny môžu negatívne 
ovplyvniť chuť kávy.

Pravidelným odvápňovaním sa tieto 
usadeniny rozpustia.

Ak sa kávovar neodvápňuje, záruka 
stráca platnosť.

Odvápnenie
Po výdaji 40 l nápoja pri výdaji bliká 
červené tlačidlo čistenia .

 X Bezodkladne vyčistite kávovar od 
vodného kameňa.

Pozor! Používajte iba odstraňovač 
vodného kameňa pre kávovary. 
Nepoužívajte ocot.

 X Použite odstraňovač vodného 
kameňa (min. 0,5 l) odporúčaný 
výrobcom a nalejte ho do nádržky 
na vodu. 
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 X Vyberte z kávovaru všetky kapsle.
 X Spodnú odkvapkávaciu misku 

potiahnite šikmo nahor a vyberte.
 X Podložte pod výdaj kávy veľkú 

nádobu (min. 1,2 l). 
 X Súčasne stlačte tlačidlá Čistenie  

a Lungo Grande .

Bliká fialové tlačidlo Čistenie , 
začína sa odvápňovanie.

Celý postup trvá 25 minút.

25 
min

 X Keď svieti fialové tlačidlo 
, nádržku na vodu vypláchnite, 
naplňte vodou a nasaďte späť.

 X Vyprázdnite zbernú nádobu a 
podložte ju pod výdaj.

 X Stlačte tlačidlo Čistenie .
Spustí sa preplachovanie a bliká 
fialové tlačidlo Čistenie .

Pribl. po 3 minútach, po vyprázdnení 
nádržky na vodu, sa tlačidlo čistenia 

 rozsvieti na modro.

3
min

 X Naplňte a zasuňte nádržku na 
vodu.

Kávovar je pripravený na spustenie.

Po výpadku prúdu v priebehu 
odstraňovania vodného kameňa 
bliká tlačidlo čistenia  fialovou/
červenou farbou.

 X Vedenia prepláchnite 300 ml 
( S. 9).

Pozor!Odstraňovanie vodného 
kameňa prerušte, len keď už v 
zásobníku na vodu nie je žiadny 
odvápňovací prostriedok. 

 X Súčasným stlačením tlačidla 
čistenia  a tlačidla Lungo  
Grande  zrušíte postup 
odstraňovania vodného kameňa.
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Starostlivosť o kávovar
Opatrne! Pred každým čistením 
vytiahnite sieťovú vidlicu!

Pozor! Kávovar nikdy neponárajte 
do vody! 
Nečistite pod tečúcou vodou!

 X Kávovar a výdaj kávy čistite 
vlhkou handričkou. Neutierajte 
nasucho, nepoužívajte drsné 
čistiace prostriedky.

Každý deň vyprázdňujte 
odkvapkávaciu misku, 
zásobník na kapsle a nádržku 
na vodu

Do zásobníka na kapsle sa zmestí 
pribl. 10-12 kapslí a do nádrže na 
zvyšnú vodu pribl. 150 ml zvyšnej 
vody (zodpovedá pribl. 12 dávkam).

 X Nádržku na zvyškovú vodu spolu 
s nádobou na kapsule mierne 
nadvihnite a vytiahnite dopredu. 

 X Odkvapkávaciu misku vytiahnite 
dopredu, vyberte odkvapkávaciu 
mriežku a vyčistite ich.

 X Zásobník na kapsle vytiahnite 
smerom nahor.

 X Vyprázdnite a vyčistite zásobník 
kapslí.

 X Vyprázdnite a vyčistite zásobník 
na zvyšky vody.

 X Nádobku na kapsule, nádobku na 
zvyškovú vodu, odkvapkávaciu 
misku a odkvapkávaciu mriežku 
vložte obráteným postupom späť 
do kávovaru.

 X Vyprázdnite a vyčistite nádržku 
na vodu.

Nádobku na kapsule môžete umývať v umývačke riadu. 
Ostatné časti kávovaru nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu!
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Preprava a 
skladovanie 
Pri preprave a skladovaní nesmie byť 
v kávovare žiadna voda.

 X Vytiahnite sieťovú vidlicu. 
 X Nádržku na vodu vyprázdnite a 

znova nasaďte.

 X Šálku podložte pod ústie výdaja.
 X Držte stlačené tlačidlo Lungo 

Grande  a znova zasuňte 
sieťovú vidlicu. 

 X Pribl. po 2 sekundách znova 
uvoľnite tlačidlo Lungo Grande .

Beží čerpadlo a blikajú tlačidlá 
Čistenie  a Lungo Grande . Z 
kávovaru sa vyčerpá zvyšná voda.

Keď sa čerpadlo zastaví, tlačidlá 
zhasnú a vyprázdňovanie sa ukončí.

2.

1.

 X Vytiahnite sieťovú vidlicu.
 X Kávovar nechajte vychladnúť.
 X Kávovar v pôvodnom obale 

uchovávajte na suchom 
a bezprašnom mieste, 
neprístupnom deťom.

 X Pred ďalším použitím najprv 
vypláchnite vedenia.

Likvidácia
 X Použité kapsle a vyraďované 

kávovary likvidujte podľa 
platných predpisov.

 X Kávovar odovzdajte na bezplatnú 
riadnu likvidáciu v mieste, kde ste 
si ho zakúpili.

 X Bezplatné vrátenie kávovaru sa 
nepodmieňuje kúpou nového. 

 X Kávovar s nebezpečnou po-
ruchou okamžite odovzdajte 
do servisného strediska alebo 
zlikvidujte a zabezpečte, aby sa už 
nemohol používať. 

 X Kávovar nevyhadzujte do 
komunálneho odpadu (ochrana 
životného prostredia!).

1.

2.
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Technické údaje
Parametre Hodnota
Menovité napätie 230 V, 50 Hz
Menovitý príkon 1450 W

Príkon v režime 
úspory energie 

0,3 W

Rozmer (mm) (Š × 
V × H)

130 × 252 × 353

Hmotnosť spotrebiča 2,75 kg 

Objem nádržky na 
vodu

1,3 l

16
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Porucha Náprava

Výdaj kávy sa preruší Pauza na rozvinutie arómy preruší 
výdaj kávy ( S. 10)

Z výdaja tečú prvé kvapky kávy. V kávovare je použitá kapsľa.
 X Kapsľu vyhoďte ( S. 10).

Z výdaja stále kvapká. Vodný kameň v kávovare.
 X Kávovar odvápnite ( S. 12).

Žiadna funkcia Sieťová vidlica nie je zasunutá.
 X Zasuňte sieťovú vidlicu.

Tlačidlá sú zablokované.
 X Sieťovú vidlicu vytiahnite a po 10 

sekundách znova zasuňte.

Porucha Náprava

Kapsľa visí v šachte  X Kapsľu vyhoďte ( S. 10) .

Čerpadlo je príliš hlučné. Prázdna nádržka na vodu.
 X Naplňte a zasuňte nádržku na 

vodu.

Naprogramované množstvo pre 
šálku nie je správne

Zmenené programovanie.
 X Zopakujte programovanie 

( S. 11).

Naprogramovaný počet šálok už 
nie je správny

Prázdna nádržka na vodu.
 X Naplňte a zasuňte nádržku na 

vodu.

Vodný kameň v kávovare.
 X Kávovar odvápnite ( S. 12).

Porucha
Ak sa problém neodstráni podľa nasledujúceho prehľadu, treba sa obrátiť 
na najbližší servis.
Stroj môže opravovať iba servisné stredisko.
Pri neodbornej oprave a použití náhradných dielov od iných výrobcov nie 
je možné ručiť za prípadné škody a záruka stratí platnosť. 
Opatrne! Pri poruchách, chybe kávovaru alebo pri podozrení na chybu po 
páde bezodkladne vytiahnite sieťovú vidlicu. 
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Porucha Náprava

Káva má kyslú chuť. Nedostatočné oplachovanie po 
odvápnení.

 X Preplachovanie vedení 
( S. 9).

Po vyprázdnení nádržky na vodu sa 
nenačerpáva žiadna voda

V kávovare je použitá kapsľa.
 X Kapsľu vyhoďte ( S. 12).
 X Preplachovanie vedení 

( S. 9).
 X Skúste po 30 minútach znova 

bez kapsle.
 X Ak kávovar nasáva vodu: Kávovar 

odvápnite ( S. 12).
 X Ak kávovar nenasáva vodu: 

obráťte sa na servis.

Čas dlhého cyklu Espresso Pauza na rozvinutie arómy 
predlžuje výdaj kávy, aby sa 
dosiahla plná arómu.

Blikajú všetky tlačidlá  X Počkajte 30 minút.
Ak problém pretrváva:

 X Obráťte sa na servis.

Porucha Náprava

Netečie žiadna alebo len málo kávy Prázdna nádržka na vodu.
 X Naplňte a zasuňte nádržku na 

vodu.

Chybná kapsľa.
 X Použite novú kapsľu.
 X Krytku na zásobník kapslí sklopte 

nadol až na doraz.

Krytka na zásobník kapslí nie je 
úplne zatvorená.

 X Ovládaciu páku zatvorte až na 
doraz.

Vodný kameň v kávovare.
 X Kávovar odvápnite ( S. 12).

Používajte vodu zo zmäkčovača 
vody (predĺži čas chodu).

 X Skontrolujte/nastavte zmäkčovač 
alebo použite vodu zo 
zmäkčovacieho zariadenia.

Chybné čerpadlo.
 X Obráťte sa na servis.
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Lungo Grande:
                200 ml

Espresso: 50 ml

Lungo: 110 ml 

1.

2.

5

A B

www.cremesso.com

Quickstart Guide


