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44 GRATULUJEME

Gratulujeme  
                 vám k zakoupení vašeho nového espressa ES 8011.   



My jsme si velice dobře vědomi, že skuteční milovníci kávy udělají vše proto, 
aby zdokonalili umění přípravy kávy. Pro dosažení nejlepších výsledků zkouší 
různé druhy kávy, hrubost mletí, sílu pěchování kávy apod. Espresso ES 8011 
je určeno jak pro milovníky kávy, kteří s přípravou kávy teprve začínají, tak pro 
zkušené baristy.

Espresso ES 8011 je výsledkem rozsáhlého výzkumu a důkladného testování 
a nabízí vám speciální funkce, jako je vlastní nastavení dávkování vody, funkce 
krátkého předspaření, ukazatel tlaku. 

Doufáme, že vám tento přístroj přinese jedinečné potěšení z přípravy kvalitního 
espressa... 

a přejeme vám mnoho skvělých zážitků s vaším novým espressem ES 8011. 
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VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto 
vás ale prosíme, abyste při použití elektrických zařízení byli opatrní a dodržovali následující pokyny:

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO ESPRESSA ES 8011
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•   Tento přístroj není určen pro osoby (včetně 
dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo 
mentální schopností nebo osoby s omezený-
mi zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi 
není veden odborný dohled nebo podány 
instrukce zahrnující použití tohoto přístroje 
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

•  Děti by měly být pod dozorem, aby se zajisti-
lo, že si s přístrojem nebudou hrát.

•  Před uvedením espressa do provozu si pře-
čtěte všechny pokyny a uložte si je pro pří-
padné další použití.

•  Před použitím odstraňte z espressa všechny 
reklamní štítky a nálepky.

•  Espresso nestavte během použití na okraj 
pracovní desky nebo stolu. Espresso vždy po-
užívejte na suchém a rovném povrchu.

•  Nestavte přístroj na horký plynový nebo 
elektrický sporák ani do jeho blízkosti nebo 
do míst, kde by se dotýkal horké trouby.

•  Nepoužívejte espresso na kovové podložce, 
jako je např. odkapávací dřez.

•  Před připojením espressa k elektrické zásuv-
ce a jeho zapnutím zkontrolujte, že je úplně 
a správně sestavené.

•  UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento přístroj 
s programátorem, časovým spínačem nebo 
jakoukoli jinou součástí, která spíná přístroj 
automaticky.

•  Do zásobníku vody doplňujte pouze čistou 
studenou vodou. Nepoužívejte žádné jiné 
tekutiny.

•  Espresso nezapínejte, pokud v zásobníku 
není žádná voda.

•  Před extrakcí kávy, zkontrolujte, zda je držák 
filtru pevně usazen ve spařovací hlavě.

•  Držák filtru nikdy neuvolňujte v průběhu pří-
pravy kávy, protože horká voda v přístroji je 
pod tlakem.

•  Pokud je espresso v provozu, nenechávejte 
jej bez dozoru.

•  Nedotýkejte se horkých částí. Než začnete 
espresso čistit nebo před jeho přemístěním, 
vypněte jej a nechte jej vychladnout.

•  Na horní plochu espressa, která slouží k na-
hřívání šálků, neodkládejte nic jiného.

•  Espresso vypněte a napájecí kabel odpojte 
od síťové zásuvky vždy, když má zůstat bez 
dozoru, po ukončení používání, než jej za-
čnete čistit, než jej budete přenášet jinam, 
rozebírat, sestavovat nebo před jeho ulože-
ním.

•  Přístroj i jeho příslušenství udržujte v čistotě. 
Dodržujte pokyny k čištění, které jsou uvede-
ny v tomto návodu.



• Před použitím rozviňte napájecí kabel.

•  Napájecí kabel, zástrčku ani samotný přístroj 
neponořujte do vody ani do jiné kapaliny, 
aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

•  Síťový kabel nepřehýbejte přes ostrý okraj 
pracovní plochy a nedovolte, aby se dotýkal 
horkých předmětů nebo aby se na něm tvo-
řily uzly.

•  Nepoužívejte tento přístroj k jinému účelu, 
než k němuž je určen. Nepoužívejte ho v po-
hybujícím se vozidle ani na lodi. Nepoužívej-
te ho venku.

•  Doporučujeme přístroj pravidelně kontro-
lovat. Nepoužívejte přístroj, je-li napájecí 
kabel, jeho zástrčka nebo samotný přístroj 
jakkoli poškozený. Pokud by došlo k poško-
zení, okamžitě přístroj přestaňte používat 
a odevzdejte ho do nejbližšího autorizova-
ného servisu k prozkoumání, opravě nebo 
výměně poškozených částí, aby se zabránilo 
vzniku nebezpečné situace.

•  Jakákoliv jiná údržba, než je čištění, by měla 
být prováděna pouze autorizovaným servis-
ním střediskem.

•  V zájmu zvýšení bezpečnosti při použití 
elektrických zařízení doporučujeme instala-
ci proudového chrániče (ochranný vypínač).

•  Je vhodné nainstalovat do elektrického 
obvodu, ke kterému je přístroj připojen, 
ochranný vypínač s kapacitou nepřekračují-
cí 30 mA reziduálního proudu. Kontaktujte 
svého elektrikáře.
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SPECIÁLNÍ FUNKCE VAŠEHO ESPRESSA ES 8011
Funkce programování
Tento přístroj nabízí jedinečný výběr mezi ma-
nuálním ovládáním a inteligentní funkcí progra-
mování, díky které si předvolíte dávkování vody, 
které vyhovuje právě vám.

Ukazatel tlaku
Ukazatel tlaku v držáku filtru můžete využít jako 
pomůcku při přípravě kvalitního espressa. Uka-
zatel zobrazuje tlak, kterým je voda hnána skrz 
mletou kávu, která je napěchována v držáku filt-
ru.

Optimální (bílá) zóna – Ideální espresso
Jestliže se během extrakce kávy ručička nachází 
v optímální (bílé) zóně, znamená to, že je káva 
extrahována při ideálním tlaku. Espresso bude 
mít bohatou vrstvu krémové pěny na povrchu. 
Pěna bude mít barvu lískového oříšku.

Zelená zóna – Nízký tlak
Jestliže se během extrakce kávy ručička nachází 
v zelené zóně, znamená to, že je káva extraho-
vána při nízkém tlaku. Výsledkem bude slabé, 
nevýrazné espresso. Tento jev se může vyskyt-
nout v případě, že protéká voda skrz mletou 
kávu v držáku filtru příliš rychle. Zároveň nebude 
extrahována optimální chuť, káva bude vodnatá 
a na jejím povrchu bude malé množství pěny. 
Další možné příčiny mohou být následující: káva 
je namletá příliš nahrubo, nebo v držáku filtru se 
nachází malé množství kávy.

Červená zóna – Vysoký tlak
Jestliže se během extrakce kávy ručička nachází 
v červené zóně, znamená to, že je káva extraho-
vána při příliš vysokém tlaku. Výsledkem bude 
velmi silné espresso. Tento jev se může vyskyt-
nout v případě, že voda protéká skrz mletou 
kávu v držáku filtru velmi pomalu. Káva bude 
velmi tmavá a hořká se skvrnitou a nerovno-
měrnou pěnou na hladině. Další možné příčiny 
mohou být následující: káva je namleta příliš 
jemně, nebo v držáku filtru se nachází příliš velké 
množství kávy.

POZNÁMKA:  
Pro dosažení optimální extrakce je tento 
přístroj vybaven filtry s dvojitým dnem. 
Tyto filtry byly speciálně navrženy, aby 
zpomalovaly průtok vody během ex-
trakce kávy, aby bylo dosaženo ideální 
extrakce kávy při optimálním tlaku. 

Tryska na horkou vodu
Tryska na výdej horké vody je ideální pro přípra-
vu vašich oblíbených teplých nápojů. Pro po-
hodlné používání je tryska vybavena otočným 
kloubem o 360 °.

SPECIÁLNÍ FUNKCE VAŠEHO ESPRESSA ES 8011 8
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Otočná tryska pro napěnění mléka
Otočná parní tryska s nerezovým nástavcem 
pro napěnění mléka je snadno polohovatelná 
a umožňuje takové nastavení, díky kterému nej-
lépe našleháte mléko. Tryska je otočná o 360°.

Filtry se zdokonaleným dvojitým dnem
S espressem jsou dodávány dva filtry pro 1 nebo 
2 šálky espressa jako součást příslušenství.

Tyto filtry byly speciálně navrženy tak, aby zpo-
malovaly průtok vody během procesu extrakce. 
Vaše espresso je pak extrahováno při optimál-
ním tlaku a bude se vyznačovat hustou krémo-
vou pěnou na povrchu.

Systém elektronického řízení teploty 
vody
Konstantní teplota vody je důležitým faktorem, 
který významně ovlivňuje kvalitu výsledného 
espressa. Tento přístroj je proto vybaven systé-
mem elektronického řízení teploty, který udržuje 
konstantní teplotu vody.
 

Systém úspory energie
Přístroj se automaticky přepne do režimu úspory 
elektrické energie, jestliže ho nepoužíváte déle 
jak 1 hodinu. Přístroj se automaticky vypne, jest-
liže ho nepoužíváte déle jak 3 hodiny. V režimu 
úspory el. energie spotřebovává espresso o 45 % 
energie méně, než když se nachází v pohoto-
vostním režimu.
V režimu úspory elektrické energie bude pod-
svíceno pouze tlačítko POWER. Ostatní tlačítka 
a kontrolky budou zhasnuté.
Pro opětovnou aktivaci přístroje z režimu úspory 
elektrické energie stačí stisknout tlačítko PRO-
GRAM nebo tlačítko pro jeden  nebo dva 
šálky . Tlačítko POWER se podsvítí a bu-
de blikat, zatímco se přístroj bude zahřívat na 
provozní teplotu. Jakmile je dosažena optimální 
teplota, všechna tlačítka se podsvítí.
Chcete-li vypnout přístroj, zatímco se nachází 
v režimu úspory el. energie, stiskněte jednou tla-
čítko POWER.

9



Prostor pro šálek i sklenku 
na kávu

Tlačítko zapnutí/vypnutí 
„POWER“ po zapnutí přístroje se 

tlačítko podsvítí

Režim úspory 
elektrické energie

Indikátor plnosti 
odkapávací misky

Vyjímatelná odkapávací 
miska o objemu 1 litru

a nerezová mřížka

Plocha určená k nahřívání šálků

15barové čerpadlo 
– navrženo a vyrobeno v Itálii

Systém elektronického řízení 
teploty

SEZNAMTE SE S VAŠÍM ESPRESSEM ES 8011 

Světelná kontrolka 
funkce horké vody 

se rozsvítí po zvolení funkce 
horké vody

Tryska na horkou vodu 
pro výdej horké vody

Funkce předspaření 
pro dosažení optimální extrakce 

kávy při správném tlaku

Funkce automatického 
vypuštění vody

pro optimální teplotu vody

Světelná kontrolka funkce páry 
se rozsvítí po zvolení funkce páry

Další příslušenství 
(není vyobrazeno):
Nerezová nádobka 
pro napěnění mléka

Odměrka/pěchovátko na kávu

Pomůcka pro čištění a údržbu

Rychlý průvodce

Filtry se zdokonaleným dvojitým 
dnem pro 1 nebo 2 šálky

SEZNAMTE SE S VAŠÍM ESPRESSEM ES 801110
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Další příslušenství 
(není vyobrazeno)
Úložný prostor pro síťový kabel

Úložný box, 
umístěný za odkapávací miskou, 
slouží k uložení příslušenství

Topný systém Thermoblock 
pro extrakci kávy při správné teplotě

Tlačítko PROGRAM 
– inteligentní funkce programování, 

díky které můžete naprogramovat 
dávkování vody dle vašeho přání

Systém zdokonaleného 
dvojitého dna filtru (sítka) 

zajistí perfektní pěnu

Průzor zásobníku na vodu 
s podsvíceným vodoznakem

Vyjímatelný zásobník na vodu 
o objemu 2,2 litru

Otočný ovladač 
pro výrobu páry a výdej horké vody

Indikátor tlaku uvnitř 
držáku filtru (sítka) 
slouží jako pomůcka při přípravě 
kvalitního espressa

Programovatelná tlačítka 
pro dávkování vody 
na 1 nebo 2 šálky

Držák filtru z kvalitní 
chromované mosaziSpařovací hlava 

pro snadné nasazení držáku filtru

Otočná nerezová 
tryska s nástavcem 
pro napěnění mléka

SEZNAMTE SE S VAŠÍM ESPRESSEM ES 8011  11



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 
Espresso je po vybalení téměř sestaveno. Odka-
pávací miska, zásobník na vodu a úložný box se 
nacházejí na svém místě.

Úložný box se nachází ve spodní části u zadní 
stěny přístroje za odkapávací miskou. Odkapá-
vací miska, zásobník na vodu a úložný box lze 
snadno vyjmout podle potřeby.

Odkapávací miska se nachází ve spodní části pří-
stroje před úložným boxem.

Zásobník na vodu se nachází ve střední části pří-
stroje nad úložným boxem.

Předtím než zlikvidujete obalové materiály, ujis-
těte se, že jste z nich vyjmuli veškeré příslušen-
ství.

Vyjměte odkapávací misku, zásobník na vodu 
a úložný box. Rozložte odkapávací misku tak, 
že sejmete mřížku a indikátor plnosti. Omyjte 
všechny části a příslušenství v teplé vodě s ma-
lým množstvím kuchyňského saponátu. Oplách-
něte je a řádně vytřete do sucha.

Otřete přístroj mírně navlhčenou utěrkou a osuš-
te. Přístroj, síťový kabel ani zástrčku neponořujte 
do vody ani jiné tekutiny.

POZNÁMKA:  
Nemyjte žádnou část přístroje ani pří-
slušenství v myčce na nádobí.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM12
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SESTAVENÍ VAŠEHO ESPRESSA ES 8011 
KROK 1

Do spodní části přístroje vložte úložný box a za-
suňte ho až k zadní stěně přístroje. V úložném 
boxu můžete uchovávat pomůcku na čištění 
a údržbu, nerezové filtry, odměrku/pěchovátko 
na kávu a rychlého průvodce, když je právě ne-
používáte.

KROK 2

Do odkapávací misky vložte indikátor plnosti 
a na odkapávací misku umístěte mřížku. Od-
kapávací misku vložte do spodní části přístroje 
před úložný box.

KROK 3

Zásobník na vodu vložte do volného prostoru 
nad úložným boxem. Ujistěte se, že se hrany zá-
sobníku kryjí s hranami přístroje.

POZNÁMKA:  
Před každým použitím doporučujeme 
nechat krátce protéct vodu spařovací 
hlavou přístroje bez nasazeného držáku 
filtru, aby se zahřály vnitřní komponen-
ty.

SESTAVENÍ VAŠEHO ESPRESSA ES 8011  13
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POUŽITÍ VAŠEHO ESPRESSA ES 8011 

KROK 1 –  NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU 
NA VODU

•  Zkontrolujte, že je přístroj vypnutý – tlačítko 
POWER není podsvíceno a otočný ovladač 
na boční straně přístroje je nastaven do po-
lohy Standby (pohotovostní režim).

•  Ujistěte se, že je napájecí kabel odpojený od 
síťové zásuvky.

•  Je-li ve spařovací hlavě držák s filtrem, vyn-
dejte jej a trysku na páru vytočte stranou.

•  Zásobník na vodu vysuňte směrem k sobě.

•  Po vytažení zásobníku se vysune černá tru-
bice. Této trubice se nedotýkejte a nepokou-
šejte se ji odpojit. Až budete vkládat zásob-
ník zpět do espressa, trubice se automaticky 
vrátí na své místo.

•  Zásobník naplňte studenou vodou až k hor-
ní rysce vodoznaku a opatrně jej zasuňte 
zpět do espressa.

•  Ujistěte se, že je otočný ovladač nastaven do 
polohy Standby (pohotovostní režim) a při-
pojte přístroj k síťové zásuvce 230 V.

•  Stiskněte tlačítko POWER k zapnutí přístroje. 
Tlačítko POWER bude blikat, což indikuje, 
že se přístroj zahřívá. Jakmile je dosažena 
správná teplota, všechna tlačítka na ovláda-
cím panelu se podsvítí.

POZNÁMKA:  
Před každým použitím zkontrolujte hla-
dinu vody a vodu denně vyměňujte. Zá-
sobník na vodu by měl být vždy naplněn 
čerstvou studenou vodou před každým 
použitím espressa. Nepoužívejte mine-
rální nebo destilovanou vodu ani jiné 
tekutiny.

KROK 2 –  PŘEDEHŘÁTÍ ŠÁLKŮ
•  Jakmile přístroj zapnete, začne se nahřívat 

i plocha určená k nahřívání šálků.

•  Šálky předehřejete tak, že je umístíte na 
plochu určenou k předehřívání šálků. Pro 
přípravu kvalitního espressa vždy extrahujte 
kávu do předehřátých šálků.
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KROK 3 –   PŘÍPRAVA KÁVY
•  Filtr pro jeden nebo dva šálky vložte do dr-

žáku (pro přípravu jednoho šálku espressa 
použijte filtr na jeden šálek, pro přípravu 
dvou šálků espressa použijte filtr na dva šál-
ky). Chcete-li připravit větší množství kávy, 
z trysky na horkou vodu nejprve natočte 
do hrnku požadované množství horké vody 
a teprve do ní nechte extrahovat cca 60 ml 
kávy. 

•  Předehřejte držák filtru připevněním ke spa-
řovací hlavě. Poté jej vypláchněte horkou 
vodou za pomoci trysky na horkou vodu 
nebo horkou vodou ze spařovací hlavy. 
Držák filtru a filtr řádně vysušte.

•  Do filtru na jeden šálek nasypte 1 zarovnanou 
odměrku mleté kávy espresso nebo do filtru 
na dva šálky nasypte 2 zarovnané odměrky. 
Použití správného množství kávy pro jednot-
livé filtry je velmi důležité, protože filtry jsou 
konstruovány s ohledem na tlak v přístroji, 
aby se během procesu spaření extrahovala 
z kávy optimální chuť. (Viz Mletí kávy 
na straně 23).

POZNÁMKA:  
Použijete-li filtr na jeden šálek, extra-
hujte přibližně jen 30 ml kávy, aby bylo 
dosaženo optimální chuti. Použijete-li 
filtr na dva šálky, extrahujte přibližně jen 
60 ml kávy, aby bylo dosaženo optimál-
ní chuti.

KROK 4 –  PĚCHOVÁNÍ KÁVY
•  Kávu ve filtru rovnoměrně rozprostře-

te klepnutím na hranu držáku a stlačte 
pěchovátkem (viz Tipy na přípravu kávy 
na straně 23).

•  Přebytečnou kávu odstraňte z hrany filtru, 
aby mohl být držák filtru řádně upevněn do 
spařovací hlavy.
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KROK 5 –  PŘÍPRAVA SPAŘOVACÍ HLAVY
•  Před nasazením držáku filtru doporučujeme 

nechat spařovací hlavou protéct malé množ-
ství vody.

•  Pod spařovací hlavu postavte prázdný šálek.

•  Bez nasazeného držáku filtru připravte spa-
řovací hlavu stisknutím a podržením tlačítka 
pro jeden nebo dva šálky přibližně po dobu 
asi 5 sekund. Viz kapitola „Manuální ovládá-
ní“, strana 19.

  Během tohoto procesu uslyšíte zvuk čerpad-
la a voda bude vytékat ze spařovací hlavy.

KROK 6 –  NASAZENÍ DRŽÁKU FILTRU
Držák filtru zasuňte pod spařovací hlavu tak, aby 
jeho páka byla v poloze vyznačené grafickou 
značkou INSERT, kterou vidíte na obrázku. Držák 
filtru zasuňte směrem nahoru do spařovací hlavy 
a následně pákou otáčejte doprava, dokud neu-
cítíte odpor. V té chvíli by páka měla být zhruba 
kolmo k přístroji.

KROK 7 – SPAŘENÍ KÁVY
•  Ujistěte se, že všechna ovládací tlačítka svítí, 

což indikuje, že je přístroj zahřátý na teplotu 
optimální pro extrakci kávy a je tedy připra-
ven k použití.

•  Zkontrolujte, zda je odkapávací miska s mříž-
kou na svém místě.

•  Pod držák filtru postavte jeden nebo dva na-
hřáté šálky.

PŘEDNASTAVENÉ DÁVKOVÁNÍ VODY 
– JEDEN ŠÁLEK

Stiskněte jednou tlačítko  pro přípravu jedno-
ho šálku espressa. Za několik sekund začne do 
šálku vytékat aromatická káva. Během extrakce 
uslyšíte zvuk čerpadla. Proces extrakce se auto-
maticky ukončí po dosažení přednastavené dáv-
ky vody.
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PROGRAMOVÁNÍ ESPRESSA 
– DVA ŠÁLKY 

Stiskněte jednou tlačítko  pro přípravu 
dvou šálků espressa. Za několik sekund začne 
do šálků vytékat aromatická káva. Během ex-
trakce uslyšíte zvuk čerpadla. Proces extrakce se 
automaticky ukončí po dosažení přednastavené 
dávky vody.

POZNÁMKA:  
Minimální dávkování vody pro jeden šá-
lek  nebo dva šálky  je nasta-
veno na 15 ml.

POZNÁMKA:  
Stisknutím tlačítka  nebo tlačítka 

 během extrakce okamžitě ukon-
číte proces.

UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ 
VODY NA JEDEN ŠÁLEK
1.  Postupujte jako při přípravě kávy, kroky 2–6 

z kapitoly „Použití vašeho espressa“ na stra-
nách 15–17.

2.  Pod spařovací hlavu umístěte šálek.

3.  Pro zahájení uživatelského nastavení stisk-
něte tlačítko PROGRAM. Ozve se pípnutí 
a tlačítko PROGRAM se rozbliká. To zname-
ná, že byl přístroj uveden do režimu uživa-
telského nastavení.

4.  Stiskněte jednou tlačítko  pro nastavení 
dávkování vody na jeden šálek. Přístroj za-
hájí extrakci kávy a tlačítko bude blikat.

5.  Jakmile je v šálku požadované množství 
kávy, stiskněte jednou tlačítko . Tím ukon-
číte extrakci kávy a ozve se dvakrát pípnutí, 
což znamená, že si přístroj uložil do paměti 
vaše nastavení.

UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ 
VODY NA DVA ŠÁLKY
1.  Postupujte jako při přípravě kávy kroky 2–6 

z kapitoly „Použití vašeho espressa“ na stra-
nách 15–17.

2.  Pod spařovací hlavu umístěte dva šálky.

3.  Pro zahájení uživatelského nastavení stisk-
něte tlačítko PROGRAM. Ozve se pípnutí 
a tlačítko PROGRAM se rozbliká. To zname-
ná, že byl přístroj uveden do režimu uživa-
telského nastavení.

4.  Stiskněte jednou tlačítko  pro nasta-
vení dávkování vody na dva šálky. Přístroj 
zahájí extrakci kávy a tlačítko bude blikat.

5.  Jakmile je v šálcích požadované množství 
kávy, stiskněte jednou tlačítko . Tím 
ukončíte extrakci kávy a ozve se dvakrát 
pípnutí, což znamená, že si přístroj uložil do 
paměti vaše nastavení.

PŘEDNASTAVENÉ DÁVKOVÁNÍ VODY
K vynulování vlastního nastavení stiskněte a po-
držte tlačítko PROGRAM, dokud se neozve třikrát 
pípnutí. Potom uvolněte tlačítko PROGRAM. 
Přístroj tak indikuje, že je dávkování vody opět 
nastaveno na výchozí hodnotu.

POZNÁMKA:  
Přednastavené dávkování vody je při-
bližně 30 ml pro jeden šálek  a při-
bližně 60 ml pro dva šálky .
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MANUÁLNÍ DÁVKOVÁNÍ VODY

Stiskněte a podržte tlačítko pro jeden  nebo 
dva  šálky. Tlačítko uvolněte, jakmile je 
do šálku/ů extrahováno požadované množství 
kávy.

POZNÁMKA:  
FUNKCE PŘEDSPAŘENÍ
Ať už jste zvolili jeden nebo dva šálky 
espressa, čerpadlo nejdříve navlhčí kávu 
malým množstvím vody, pak bude ná-
sledovat krátká pauza a poté bude ná-
sledovat plnohodnotná extrakce kávy. 
Díky této funkci je mletá káva nejprve 
navlhčena malým množstvím vody, aby 
nabobtnala a zvýšil se tlak uvnitř držáku 
filtru. Pak bude výsledné espresso oprav-
du aromatické a plné chuti.

KROK 8 –  VYPRÁZDNĚNÍ FILTRU
Otočte pákou držáku filtru doleva, až se uvolní, 
a vyndejte držák ze spařovací hlavy. Filtr vy-
prázdníte tak, že jej otočíte nad odpadkovým 
košem a mírným klepnutím obsah kávy vyklopí-
te (použitou kávu je lépe vyhodit do domovního 
odpadu, než splachovat do výlevky, protože by 
mohla ucpat odpadní potrubí). Použitou kávu 
také můžete z filtru odstranit kávovou lžičkou. 
Po odstranění použité kávy filtr z držáku vy-
jměte. Filtr a držák opláchněte vodou a nechte 
uschnout.

UPOZORNĚNÍ:  

KOVOVÉ ČÁSTI DRŽÁKU FILTRU MOHOU 
BÝT STÁLE VELMI HORKÉ. TYTO ČÁSTI 
MŮŽETE OCHLADIT VE STUDENÉ VODĚ.
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NAŠLEHÁNÍ MLÉKA NA CAPPUCCINO NEBO LATTÉ 

Espresso je vybaveno otočnou parní tryskou 
a nerezovým pěnicím nástavcem. Použijete-li 
pěnicí nástavec, připravíte snadno velké množ-
ství pěny.

Potřebujete-li jen menší množství pěny, sun-
dejte nástavec a k našlehání mléka použijte jen 
trysku. Vyzkoušejte, zda není nástavec horký, 
a tahem jej sundejte. Pěnicí nástavec může být 
uschován v úložném boxu, pokud jej pravidelně 
nepoužíváte.

Pěnicí nástavec se nasadí kterýmkoli koncem na 
otočnou parní trysku a zatlačí se směrem nahoru 

na pryžový návlek. Drobné otvory pro únik páry 
na obou koncích nástavce musí být volné, aby 
plnily svoji funkci správně.

•  Stiskněte tlačítko „POWER“.

•  Prvním krokem při přípravě cappuccina 
nebo latté je příprava malého espressa. Po-
pis je v části „Použití vašeho espressa“ na 
stranách  15–17.

•  Pak nádobku k napěnění mléka naplňte 
z jedné třetiny studeným čerstvým mlékem.

•  Ovladač otočte do polohy „Steam“ . 
Světelná kontrolka  začne blikat, čímž je 
indikováno, že systém Thermoblock zahřívá 
vodu pro výrobu páry.

•  Pro dosažení lepších výsledků vyčistěte par-
ní trysku vodou před ponořením do mléka.

POZNÁMKA:  
Při používání parní trysky uslyšíte zvuk 
čerpadla. Toto je zcela běžný jev, neboť 
je v činnosti 15barové čerpadlo.

•  Jakmile přestane světelná kontrolka páry 
blikat, vložte parní trysku do nerezové ná-
dobky na mléko tak, aby byla parní tryska 
ponořena jen těsně pod hladinou mléka 
a nedotýkala se stěny nádobky. Pára bude 
mléko v nádobce vířit a vytvářet mléčnou 
pěnu na jeho povrchu.

POZNÁMKA:  
Jestliže se začne pára uvolňovat před 
vložením trysky do mléka, pozastavte 
funkci páry otočením ovladače do po-
lohy Standby (pohotovostní režim). Tím 
zabráníte možnému riziku vystříknutí 
mléka z nerezové nádobky, když parní 
tryska generuje páru dříve, než byla po-
nořena do mléka.
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•  Držte nádobku s mlékem v takovém úhlu, 
aby se parní tryska nedotýkala vnitřní stě-
ny nádobky a byla ponořena jen těsně pod 
hladinou. Pára bude mléko v nádobce vířit 
a vytvářet mléčnou pěnu na jeho povrchu.

POZNÁMKA:  
Espresso je vybaveno otočnou parní 
tryskou, kterou lze natočit do potřebné-
ho úhlu.

•  Jakmile nabude mléko na objemu, ponořte 
parní trysku hlouběji do mléka, aby se mléko 
dostatečně prohřálo. 

•  Jednou rukou držte nádobu pod vhodným 
úhlem a druhou rukou se dotýkejte vnější 
strany dna nádobky.

•  Jakmile je dno nádobky horké na dotek, 
otočte ovladač do polohy Standby (poho-
tovostní režim). Před odebráním nádobky 
s mlékem vyčkejte, až se z parní trysky pře-
stane uvolňovat pára.

•  Zvuk čerpadla bude ještě chvíli slyšet, neboť 
přístroj je nastaven na 5sekundovou prodle-
vu, než zahájí automatické vypuštění vody 
z thermobloku po použití funkce páry.

•  Našlehané mléko nalijte do čerstvě připra-
vené kávy a lžičkou doplňte mléčnou pěnu. 
Poměr mléka a kávy je následující:

  Cappuccino – 1/3 espressa, 1/3 horkého mléka, 
1/3 mléčné pěny.

  Latté – 1/3 espressa, 2/3 horkého mléka, bohatá vrstva 
mléčné pěny (obvykle se podává ve vysoké sklenici).

POZNÁMKA:  
Po 5 minutách nepřetržitého používání 
funkce páry přístroj automaticky ukon-
čí tuto funkci. Světelná kontrolka páry 
a vody bude blikat. Pokud k této situa-
ci dojde, otočte ovladačem do polohy 
Standby (pohotovostní režim).

POZNÁMKA:  
Vždy se ujistěte, že pěnicí nástavec byl 
pevně a správně nasazen na parní trys-
ku přes pryžový návlek. Pro lepší výsled-
ky používejte čerstvé studené mléko 
(nízkotučné mléko se našlehá snadněji). 
Po každém použití vymyjte a vyčistěte 
parní trysku a pěnicí nástavec. Viz kapi-
tola „Péče a údržba“ na straně 25.

POZNÁMKA:  
Tento přístroj je vybaven funkcí auto-
matického vypuštění vody z thermoblo-
ku po použití funkce páry. Tím je zajiště-
no, že nedojde k přepaření kávy vodou 
z thermobloku, která byla zahřátá na 
teplotu potřebnou pro generování páry, 
ale nevhodnou pro extrakci kávy. Po po-
užití funkce páry je voda z thermobloku 
automaticky vypuštěna do odkapávací 
misky a termostat opět upraví teplotu 
vody na hodnotu optimální pro extrakci 
kávy. Vaše káva bude vždy extrahována 
při optimální teplotě, aby bylo dosaže-
no těch nejlepších výsledků při přípravě 
espressa.

UPOZORNĚNÍ:  
MLÉKO BY NEMĚLO PŘETÉKAT PŘES HORNÍ OKRAJ PĚNICÍHO NÁSTAVCE, V OPAČNÉM 
PŘÍPADĚ NEBUDE NÁSTAVEC PLNIT SVOU FUNKCI. ABYSTE SE VYVAROVALI VYSTŘÍKNUTÍ 
HORKÉHO MLÉKA, NEVYNOŘUJTE KONEC PĚNICÍHO NÁSTAVCE NAD HLADINU MLÉKA 
PŘI PROCESU NAPĚŇOVÁNÍ. PŘED ODEBRÁNÍM NÁDOBKY S MLÉKÉM SE UJISTĚTE, ŽE JE 
OVLADAČ V POLOZE STANDBY (POHOTOVOSTNÍ REŽIM).
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FUNKCE VÝDEJ HORKÉ VODY 
Přístroj je vybaven funkcí samostatného výdeje 
horké vody, kterou můžete použít pro přípravu 
čaje, horké čokolády nebo jiných teplých nápojů. 
Horká voda je generována příslušnou tryskou na 
horkou vodu.

Umístěte šálek nebo hrnek pod trysku na horkou 
vodu.

Jestliže chcete použít funkci výdeje horké vody, 
uveďte ovladač do polohy „HOT WATER“ . 
Světelná kontrolka výdeje horké vody  se roz-
svítí.

Jestliže chcete výdej horké vody ukončit, uveď-
te ovladač do polohy Standby (pohotovostní 
režim). 

Maximální objem pro výdej horké vody je ome-
zen 2 litry při každém použití.

Přístroj není navržen na přípravu velkých dávek 
kávy nebo čaje. Čím více horké vody odeberete, 
tím bude chladnější.

POZNÁMKA:  
Po 2 minutách nepřetržitého výdeje 
horké vody přístroj automaticky ukončí 
tuto funkci. Světelné kontrolky horké 
vody a páry se rozblikají. Pokud k této 
situaci dojde, uveďte ovladač do polohy 
Standby (pohotovostní režim).
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TIPY NA PŘÍPRAVU KÁVY 
PŘEDEHŘÁTÍ ŠÁLKU NEBO SKLENICE
Předehřátý šálek pomůže udržet optimální tep-
lotu kávy. Šálky je možné předehřát tak, že je 
umístíte na horní plochu, která je určená k pře-
dehřívání šálků, nebo šálky vypláchnete horkou 
vodou z trysky na výdej horké vody. Pro dosaže-
ní optimální chuti espressa neextrahujte kávu do 
studených šálků.

PŘEDEHŘÁTÍ DRŽÁKU FILTRU
Studený držák může výrazně snížit teplotu a to 
natolik, že by mohlo dojít ke snížení kvality při-
pravovaného espressa. Vždy se ujistěte, že je 
držák předehřátý. Můžete ho předehřát tak, že 
jím necháte protéct horkou vodu před vlastním 
napěchováním kávy.

POZNÁMKA:  
Pro dosažení kvalitního espressa před 
napěchováním kávy do filtru držák i filtr 
vždy vytřete do sucha.

MLETÍ
Používáte-li mletou kávu, kupujte kávu určenou 
pro přístroje na přípravu espressa/cappuccina.
Pokud si melete kávu sami, měla by být jemná, 
ale ne příliš. Namletí kávy ovlivňuje rychlost, ja-
kou voda protéká filtrem, a tím také výslednou 
chuť připravené kávy.

Bude-li káva příliš jemná (vypadá jako prášek, 
a když ji promnete mezi prsty, připomíná mou-
ku), bude voda kávou protékat velmi pomalu, 
i když je pod tlakem. Káva bude vytékat příliš 
dlouho, bude tmavá a hořká s nevzhlednou pě-
nou nejednotné barvy na povrchu.

Bude-li káva příliš hrubá, proteče voda kávou 
příliš rychle. Voda proteče kávou rychle, nestačí 
získat správnou chuť a aroma, bude vodnatá bez 
husté pěny na povrchu.

SPRÁVNÉ ODMĚŘOVÁNÍ
Šálek espressa se připravuje ze 7 g kávy. Zarov-
naná odměrka/lžíce je přesné množství kávy pro 
jeden šálek espressa a 2 zarovnané odměrky je 
množství pro dva šálky espressa. Je důležité pou-
žívat správný filtr pro dané množství kávy.

PĚCHOVÁNÍ KÁVY
Před upěchováním kávy nejdříve klepnutím na 
stranu držáku rovnoměrně rozprostřete kávu. 
Pak kávu stlačte pomocí pěchovátka a pěcho-
vátkem otočte o 90º. Pro přípravu dvou šálků 
espressa je důležité stlačit kávu až po druhé 
vložené odměrce. Pěchování po každé odměrce 
může zapříčinit vznik vrstev, které mohou způso-
bit nerovnoměrnou extrakci kávy.

VYMYTÍ SPAŘOVACÍ HLAVY
Před vložením držáku filtru do spařovací hlavy 
nechte spařovací hlavou protéct krátce malé 
množství kávy. Tím se stabilizuje teplota před 
vlastní extrakcí kávy.

POZNÁMKA:  
Ujistěte se, že jste řádné očistili okraj filt-
ru, aby těsnění ve spařovací hlavě plnilo 
správně svoji funkci.

SPAŘOVÁNÍ KÁVY
Nejběžnější chybou při spařování je přeextraho-
vání mleté kávy. Výsledkem je hořký nápoj s vidi-
telnou světlou pěnou. Správná pěna by měla mít 
barvu lískového oříšku a měla by tvořit souvislou 
vrstvu na hladině kávy po její extrakci.

POZNÁMKA:  
Chuť vaší kávy samozřejmě záleží na vaší 
osobní chuti a mnoha dalších faktorech, 
zejména na druhu kávových zrn, na tom, 
jak jsou zrna namleta, a na tom, jak silně 
je ve filtru káva stlačena. Doporučujeme 
vám vyzkoušet kombinace uvedených 
faktorů, abyste našli tu správnou cestu 
k přípravě kávy, která odpovídá právě 
vaší chuti.



Čištění
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PÉČE A ÚDRŽBA 

ČIŠTĚNÍ PARNÍ TRYSKY A PĚNICÍHO 
NÁSTAVCE
•  Po napěnění mléka je třeba vždy vyčistit par-

ní trysku a pěnicí nástavec.

•  Pěnicí nástavec sundejte a namočte jej do 
teplé vody. Dbejte na to, aby otvory na obou 
koncích nástavce, jimiž prochází pára, byly 
čisté. K čištění použijte jehlu čisticí pomůc-
ky.

•  Parní trysku otřete vlhkou látkou, pak ji 
nasměrujte do odkapávací misky, krát-
ce přepněte otočný ovladač do polohy 
„Steam“ . Tím z trysky odstraníte případ-
né zbytky mléka.

•  Zkontrolujte, že je ovladač v poloze Stand-
by (Pohotovostní režim). Stisknutím tlačít-
ka POWER přístroj vypněte, odpojte síťový 
kabel ze zásuvky a nechte přístroj vychlad-
nout.

•  V případě, že je parní tryska stále ucpaná, 
použijte k vyčištění jehlu čisticí pomůcky.

•  Nepomůže-li to, odšroubujte trysku klíčem, 
který je součástí čisticí pomůcky.

•  Před vyčištěním jehlou nechte konec trysky 
nejdříve odmočit v horké vodě. Našroubujte 
trysku zpět na rameno a utáhněte klíčem čis-
ticí pomůcky.

ČIŠTĚNÍ FILTRŮ, DRŽÁKU FILTRU 
A SPAŘOVACÍ HLAVY
•  Nerezové filtry a držák opláchněte pod te-

koucí vodou po každém použití, abyste od-
stranili zbytky kávy. Pokud by se drobné ot-
vory filtru ucpaly, vyčistěte je jehlou čisticího 
nástroje.

•  Vnitřek spařovací hlavy otřete vlhkým hadří-
kem, aby v něm nezůstaly zbytky kávy. Poté 
jej vytřete dosucha papírovou utěrkou.

•  Přístroj s nasazeným držákem filtru bez kávy 
pravidelně proplachujte vodou. Tím se vy-
pláchnou případné zbytky kávy.



26 PÉČE A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A PLOCHY 
URČENÉ K NAHŘÍVÁNÍ ŠÁLKŮ
•  Vnější povrch přístroje můžete vyčistit měk-

kým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte 
abrazivní čisticí prostředky ani drátěné hou-
bičky, abyste nepoškrábali povrch.

ČIŠTĚNÍ ODKAPÁVACÍ MISKY
•  Odkapávací misku je třeba pravidelně vy-

prazdňovat a čistit. Naplnění odkapávací 
misky je signalizováno nápisem „Empty Me“ 
na indikátoru plnosti.

•  Z misky sejměte mřížku a vyjměte přepážku 
s indikátorem, omyjte jej vodou s trochou 
kuchyňského saponátu, opláchněte a nech-
te usušit. Vyžaduje-li miska důkladnější vy-
čištění, vyjměte indikátor plnosti odkapá-
vací misky, který je po stranách přichycen 
sponkami.

ČIŠTĚNÍ ÚLOŽNÉHO BOXU
•  Úložný box je možné vyndat po vysunutí od-

kapávací misky, pak jej můžete vyčistit měk-
kým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte 
abrazivní čisticí prostředky nebo houbičky, 
které by mohly poškrábat jeho povrch.

POZNÁMKA:  
Žádnou část přístroje ani jeho příslušen-
ství nemyjte v myčce nádobí.
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ODSTRANĚNÍ VÁPENATÝCH USAZENIN 
(ODVÁPNĚNÍ)
•  Po určité době pravidelného používání může 

zejména tvrdá voda způsobit v některých 
komponentách přístroje vznik vápenatých 
usazenin, které omezují průtok vody, výkon 
espressa a snižují kvalitu kávy.

•  Z výše uvedeného důvodu vám doporuču-
jeme provádět odvápnění roztokem vody 
a octa v pravidelných intervalech 2–3 měsí-
ců. Postupujte podle následujících pokynů 
nebo je využijte alespoň jako doporučení:

 Slabý roztok (v případě měkčí vody)
 •   1 díl bílého octa
 •   2 díly studené vody z vodovodu
  Koncentrovaný roztok (v případě tvrdé vody)
 •   1 díl bílého octa
 •   1 díl studené vody z vodovodu

ODVÁPNĚNÍ ESPRESSA
•  Zkontrolujte, zda je ovladač na boční stra-

ně přístroje nastaven do polohy Standby 
(pohotovostní režim), že je přístroj vypnutý 
– tlačítko POWER není podsvíceno a přívod-
ní kabel je vytažený ze zásuvky.

•  Sejměte držák filtru a pěnicí nástavec. Směs 
vody s octem nalijte do zásobníku vody.

• Připojte napájecí kabel k síťové zásuvce.

•  Espresso zapněte stisknutím tlačítka POWER. 
Ovladač nastavte do polohy Standby (Poho-
tovostní režim).

•  Pod spařovací hlavu, parní trysku a trysku na 
výdej horké vody postavte větší nádobu.

•  Po dosažení teploty optimální pro extrakci 
kávy se všechna tlačítka podsvítí. Stiskněte 
a podržte tlačítko  nebo tlačítko . 
Poté, co protekla spařovací hlavou asi polo-
vina roztoku, tlačítko uvolněte.

•  Ovladač přepněte do polohy „Steam“  
a nechte částí roztoku pročistit parní trysku 
asi po dobu 2 minut. Vraťte ovladač do polo-
hy Standby (Pohotovostní režim).

•  Ovladač přepněte do polohy výdeje horké 
vody  a nechte zbývající část roztoku pro-
téct tryskou na výdej horké vody. Jakmile 
přestane tryskou roztok protékat, uveďte 
ovladač zpět do polohy Standby (Pohoto-
vostní režim).

•  Po odvápnění vyjměte zásobník vody, dů-
kladně jej vypláchněte a naplňte čistou vo-
dou. Teď je třeba celý přístroj propláchnout, 
proto nechte polovinu vody protéct spařo-
vací hlavou, zbývajícím množstvím vody 
nechte pročistit parní trysku a trysku na vý-
dej horké vody.

• Espresso je nyní opět připraveno k použití.

UPOZORNĚNÍ:  
SÍŤOVÝ KABEL, ZÁSTRČKU SÍŤOVÉHO KABELU ANI CELÝ PŘÍSTROJ NEPONOŘUJTE 
DO VODY NEBO JINÉ TEKUTINY.
BĚHEM PROCESU ODVÁPŇOVÁNÍ NEVYSUNUJTE ZÁSOBNÍK NA VODU A NENECHTE JEJ 
ÚPLNĚ VYPRÁZDNIT. 
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ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 
ZÁVADA MOŽNÉ PŘÍČINY ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ

Po zapnutí přístroje začne blikat 
světelná kontrolka páry a výdeje 
horké vody.

Otočný ovladač není v poloze 
Standby.

Uveďte otočný ovladač do polohy Standby. Přístroj zahájí standardní proces 
zahřátí.

Z přístroje nevytéká káva. Espresso není zapnuté, případně 
je odpojený síťový kabel.

Přesvědčte se, že je síťový kabel připojen k zásuvce a že jste stiskli tlačítko 
POWER.

V zásobníku není voda. Viz krok 1 – Naplnění zásobníku vody na straně 15.

Káva je namletá příliš jemně. Podívejte se, zda používáte správný typ kávy pro přípravu espressa. 
Viz Mletí kávy na straně 23.

Ve filtru je příliš mnoho kávy. Viz Příprava kávy na straně 16.

Káva je příliš silně upěchovaná. Viz Příprava kávy na straně 16.

Filtr je ucpaný. Na vyčištění použijte jehlu čisticí pomůcky. Viz Čištění filtrů na straně 25.

Káva teče příliš rychle. Káva je namletá příliš hrubě. Podívejte se, zda používáte správný typ kávy pro přípravu espressa. 
Viz Mletí kávy na straně 23.

Ve filtru je málo kávy. Viz Příprava kávy na straně 16.

Káva ve filtru je málo 
upěchovaná.

Viz Příprava kávy na straně 16.

Káva je příliš chladná. Šálky nebyly předem nahřáté. Jakmile začne přístroj ohřívat vodu, zahřeje se také plocha určená 
k nahřívání šálků. Viz Nahřátí šálků na straně 15.

Mléko není dost ohřáté (při 
přípravě cappuccina nebo latté).

Když je dno nádoby s mlékem zahřáté tak, že na něm nelze udržet ruku, je 
mléko dostatečně prohřáté. Viz Našlehání mléka na cappuccino nebo latté 
na straně 20.
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ZÁVADA MOŽNÉ PŘÍČINY ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ

Na povrchu espressa se netvoří 
pěna.

Káva ve filtru je málo 
upěchovaná.

Viz Pěchování kávy na straně 16.

Káva je namletá příliš hrubě. Podívejte se, zda používáte správný typ kávy pro přípravu espressa. 
Viz Mletí kávy na straně 23.

Mletá káva už není čerstvá. Mletou kávu byste neměli skladovat déle než týden. Viz Káva na straně 16.

Otvory filtru jsou neprůchodné. Na vyčištění použijte jehlu čisticí pomůcky. Viz Čištění filtrů na straně 25.

Z přístroje se ozývá zvuk 
čerpadla při extrakci kávy nebo 
šlehání mléka.

Jedná se o běžný jev 
15barového čerpadla.

Nejedná se o závadu, ale o zcela běžný jev.

Káva přetéká kolem okraje 
držáku filtru.

Držák filtru není správně 
připevněn ke spařovací hlavě.

Viz Nasazení držáku filtru na straně 17.

Na okraji filtru zůstala káva. Přebytečnou kávu odstraňte z okraje filtru, aby mohl být řádně usazen ve 
spařovací hlavě. Kouskem navlhčeného hadříku otřete vnitřní část spařovací 
hlavy.

Ve filtru je příliš mnoho kávy. Viz Příprava kávy na straně 16.

Káva je příliš silně upěchovaná. Viz Pěchování kávy na straně 16.

Je použit nesprávný filtr pro 
dané množství kávy.

Na přípravu jednoho šálku používejte menší filtr a pro dva šálky větší filtr.

Káva z držáku filtru vytéká jen 
po kapkách.

Zásobník vody je prázdný nebo 
skoro prázdný.

Viz krok 1 – Naplnění zásobníku vody na straně 15.

Káva je příliš najemno umletá. Podívejte se, zda používáte správný typ kávy pro přípravu espressa. 
Viz Mletí kávy na straně 23.

Espresso je zanesené usazenými 
minerálními látkami.

Proveďte odvápnění espressa. Viz Odvápnění espressa na straně 27.
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ZÁVADA MOŽNÉ PŘÍČINY ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ

Z espressa je slyšet silný hluk 
čerpadla.

V zásobníku není voda. Viz krok 1 – Naplnění zásobníku vody na straně 15.

Zásobník vody není správně 
usazen.

Viz krok 1 – Naplnění zásobníku vody na straně 15.

Káva je příliš slabá až vodnatá. Káva je namletá příliš hrubě. Podívejte se, zda používáte správný typ kávy pro přípravu espressa. 
Používejte kávu, která bývá označena jako „Espresso Blend“ (Směs na 
espresso). Viz Mletí kávy na straně 23.

Není generována pára ani horká 
voda.

Přístroj není zapnut. Ujistěte se, že je přístroj připojen k síťové zásuvce a tlačítko POWER je 
podsvíceno.

V zásobníku není voda. Viz krok 1 – Naplnění zásobníku vody na straně 15.

Ovladač není v poloze „Steam“ 

 ani „Hot Water“ .
Uveďte ovladač do polohy „Steam“  nebo „Hot Water“ .

Parní tryska je ucpaná. Na vyčištění použijte jehlu čisticí pomůcky. Nepomůže-li to, odšroubujte 
trysku klíčem, který je součástí čisticí pomůcky. Viz Péče a údržba na straně 
25.

Na hladině mléka se netvoří 
mléčná pěna.

Není dostatek páry. Může být ucpaná parní tryska. Viz Péče a údržba na straně 25.

Mléko není studené a čerstvé. Mléko musí být studené a čerstvé. Viz Našlehání mléka na cappuccino nebo 
latté na straně 20.

Přístroj nefunguje. Přístroj vypadá jako zapnutý, ale
nefunguje.

Je možné, že se aktivovala bezpečnostní tepelná ochrana kvůli přehřátí 
čerpadla. Espresso vypněte a nechte jej na dobu 30–60 minut vychladnout.



3131JAKOU KÁVU BYSTE MĚLI VYZKOUŠET

JAKOU KÁVU BYSTE MĚLI VYZKOUŠET 

ESPRESSO
Aromatická káva výrazné chuti, známá také jako 
„short black“, se připravuje ze 7 g mleté kávy. Po-
dává se v malých šálcích nebo sklenicích, v nichž 
je asi 30 ml kávy.

LONG BLACK
Long black se zpravidla servíruje jako standard-
ní espresso s větším množstvím vody – podle 
chuti.

FLAT WHITE
Jedna dávka espressa v šálku doplněná napěně-
ným mlékem, 1/3 kávy a 1/3 mléka.
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KLASICKÁ KÁVA LATTÉ
Tradiční ranní káva v Itálii a Francii, podávaná 
s čokoládovým croissantem nebo sušenkami. 
Připravuje se z jedné dávky espressa a obsahu-
je 1/3 kávy espresso a 2/3 mléka. Nalévá se po 
stěně sklenice, aby zůstala zachována krémová 
konzistence, a zakryje se našlehanou mléčnou 
pěnou.

CAPPUCCINO
Opravdové cappuccino se servíruje velmi lehké, 
vlažné a tvoří jej 1/3 espressa, 1/3 napěněného 
mléka a poslední třetinu tvoří bohatá vrstva 
mléčné pěny. Krokem k dokonalosti je zakrýt po-
lovinu povrchu mléčné pěny a druhou polovinu 
poprášit čokoládou.

MACCHIATO
Dávka espressa podávaná v polovysoké skleni-
ci (asi 70 ml), ozdobená trochou jemné mléčné 
pěny.
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MOCHA FRAPPE (dvě porce)
Tento výrazný osvěžující nápoj, připravený bě-
hem okamžiku, udělá radost každému – jak mi-
lovníkům kávy, tak i milovníkům čokolády. Ve 
dvou dávkách espressa rozpusťte dvě vrchova-
té lžičky na kousky nalámané kvalitní čokolády. 
Přidejte 1/2 šálku studeného mléka, 9 kos-
tek ledu a vše rozmixujte v mixéru při pomalé 
rychlosti, abyste dosáhli sametové konzistence. 
Rovnoměrně nalijte do dvou sklenic a ihned po-
dávejte.

ESPRESSO AFFOGATO
Toto neodolatelné sladké pokušení se připravuje 
z jednoho kopečku kvalitní vanilkové zmrzliny 
přidané do espressa, podle chuti obohaceného 
trochou oblíbeného likéru. K vytvoření té správ-
né atmosféry podávejte zmrzlinu ve sklenkách 
na martini.

CON PANNA
Nápoj, který hřeje u srdce a jehož název zname-
ná „se smetanou“, je elegantní variantou původní 
vídeňské kávy. 90–120ml šálek se dvěma dávka-
mi espressa ozdobte šlehačkou. Posypte skořicí 
a ihned podávejte.



Recepty
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MOUČNÍKY 
PUDINK S ČERSTVÝMI MALINAMI 
V KÁVĚ
6 porcí

750 ml smetany
¾ šálku cukru krupice
2 lusky vanilky podélně rozkrojené
1 pol. lžíce želatiny
¾ šálku vychlazeného silného espressa
1 košíček čerstvých malin
1 pol. lžíce cukru navíc

1.  V menším hrnci smíchejte smetanu, cukr 
a vanilku. Na mírném ohni uveďte za stálého 
míchání k varu. Vyjměte vanilkové lusky.

2.  Přidejte želatinu a míchejte dřevěnou vařeč-
kou do úplného rozpuštění. Odstavte z vaři-
če a nechte vychladnout.

3.  Vychladlou směs nalijte rovnoměrně do šes-
ti 150ml sklenic. Uložte do chladničky aspoň 
na tři hodiny do ztuhnutí.

4.  Maliny nasypte do středně velké misky, po-
sypte cukrem a lehce rozmačkejte vidličkou.

5.  Rozmačkané maliny přelijte vychladlou ká-
vou. Přikryjte a nechte vychladnout v lednič-
ce.

6.  Před podáváním přidejte do sklenic s pudin-
gem směs malin s kávou.

7.  Ihned servírujte se šálkem čerstvě připrave-
né kávy.

TIRAMISU
4 kusy

1½ šálku sýru mascarpone
1¼ šálku smetany
2 ½ pol. lžíce moučkového cukru
½ šálku vychlazeného silného espressa
½ šálku Tia Maria nebo kávového likéru
16 cukrářských piškotů
kakao na ozdobení

1.  Ve velké míse smíchejte mascarpone, sme-
tanu a moučkový cukr. Zlehka našlehejte, až 
se začnou tvořit jemné špičky. Na chvíli dejte 
stranou.

2.  V misce smíchejte kávu a likér. Ve směsi na-
močte piškoty, vždy několik najednou. Dbej-
te, aby piškoty rovnoměrně nasákly všechnu 
kávovou směs.

3.  Polovinu piškotů rozložte do čtyř desertních 
misek nebo sklenic. Vrstvu piškotů pokryj-
te polovinou našlehané smetanové směsi. 
Přidejte vrstvu zbývajících piškotů a zbytek 
smetanového krému.

4.  Ozdobte kakaovým práškem a nechte vy-
chladnout v lednici.

5.  Servírujte s čerstvým ovocem a šálkem čers-
tvé kávy.
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MUFFINY S KÁVOU, SKOŘICÍ A OŘECHY
12 kusů

2 ½ šálku hladké mouky
2 lžičky prášku do pečiva
1 lžička mleté skořice
¾ šálku cukru krupice
1 šálek kysané smetany
2 vejce
1 lžíce jemně nastrouhané citrónové kůry
1/3 šálku olivového oleje
¾ šálku vychlazeného silného espressa
1 šálek nahrubo nasekaných vlašských ořechů

1.  Do velké mísy prosejte mouku, prášek do 
pečiva a skořici a přimíchejte cukr.

2.  Do střední misky dejte zakysanou smetanu, 
vejce, citrónovou kůru, olej a espresso a mí-
chejte, dokud se jednotlivé přísady nespojí.

3.  Smetanovou směs spolu s ořechy přelijte do 
proseté mouky a zlehka promíchejte.

4.  Těsto rozdělte rovnoměrně do 12 formiček, 
tak, aby byly plné asi ze dvou třetin.

5.  Formičky vložte do předem vyhřáté trouby 
na 180 °C a pečte asi 12–15 minut.

6.  Podávejte ještě teplé, nebo studené s boha-
tou kávovou polevou. Vynikající s cappucci-
nem nebo café latté.

KÁVOVÁ POLEVA

2 šálky prosetého moučkového cukru
1 pol. lžíce rozpuštěného másla
¼ šálku horkého silného espressa

1.  V misce smíchejte moučkový cukr, máslo 
a polovinu kávy, dobře promíchejte a poma-
lu přidávejte zbylou kávu, až získáte snadno 
roztíratelnou polevu.



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. 
Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných 
evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich 
správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným 
zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte 
prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku 
kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo 
zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
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ESPRESSO
M A C H I N E

Z důvodu neustálého zdoko-
nalování designu a dalších 
vlastností se může vámi za-
koupený výrobek mírně lišit 
od výrobku uvedeného na 
obrázcích v tomto návodu.

Z dôvodu neustáleho zdoko-
naľovania dizajnu a ďalších 
vlastností sa môže vami za-
kúpený výrobok mierne líšiť 
od výrobku uvedeného na 
obrázkoch v tomto návode.

A kivitel és más jellemzők fo-
lytonos fejlesztése miatt az 
Ön által megvásárolt termék 
kissé eltérhet e útmutató ké-
pein ábrázolt terméktől.




