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44 GRATULUJEME

Gratulujeme  
                 vám k zakúpeniu vášho nového automatického napeňovača mlieka MF 8010.
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55VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

Uvedomujeme si, aká dôležitá je bezpečnosť a preto už od začiatočného konceptu až po samotnú výrobu myslíme predovšetkým na vašu bezpečnosť. 
Napriek tomu vás ale prosíme, aby ste pri používaní elektrických zariadení boli opatrní a dodržovali nasledujúce pokyny:

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽITIE AUTOMATICKÉHO NAPEŇOVAČA MLIEKA MF 8010 

• Pred uvedením spotrebiča do  prevádzky si 
starostlivo prečítajte všetky pokyny uvedené 
v tomto návode a uchovajte ich pre prípadné 
budúce použitie.

• Pred prvým uvedením tohto spotrebiča 
do prevádzky z neho odstráňte všetok baliaci 
materiál a reklamné štítky.

• Z dôvodov vylúčenia rizika zadusenia malých 
detí odstráňte ochranný obal zástrčky sieťo-
vého kábla tohto spotrebiča a bezpečne ho 
zlikvidujte.

• Tento spotrebič bol navrhnutý pre účely na-
penenia mlieka a iných mliečnych náhradiek. 
V  žiadnom prípade nesmie byť používaný 
na  ohrievanie akýchkoľvek iných tekutín či 
potravín, ako môžu byť napr. smotana, pu-
ding, polievka, omáčky a pod. 

• Tento spotrebič NEBOL navrhnutý pre účely 
miešania veľkého množstva suchých prísad 
alebo rozohrievania veľkých kúskov potravín, 
ako môžu byť kúsky čokolády, mleté oriešky, 
korenie, čerstvé bylinky a pod. 

• Spotrebič počas prevádzky neklaďte na okraj 
pracovnej plochy alebo stola. Spotrebič vždy 
používajte na rovnom a suchom povrchu. 

• Tento spotrebič neklaďte do  blízkosti alebo 
na horúce plynové horáky, elektrické tepelné 
spotrebiče alebo na horúce rúry.

• Tento spotrebič udržujte v bezpečnej vzdia-
lenosti od stien, závesov a ďalších materiálov 
citlivých na teplo či paru. Odporúčaná vzdia-
lenosť od  týchto materiálov je minimálne 
20 cm.

• Spotrebič nepoužívajte na  odkvapkávacej 
doske drezu.

• Pred zapojením do sieťovej zásuvky sa uisti-
te, že napätie uvedené na typovom štítku prí-
stroja zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke. 

• Pred zapojením do sieťovej zásuvky a zapnu-
tím sa uistite, že spotrebič je správne zložený. 
Dodržujte inštrukcie v návode na použitie. 

• Tento spotrebič nie je určený na  ovládanie 
externým časovačom alebo samostatným 
systémom diaľkového ovládania.

• Dno kanvičky na mlieko musí byť pred nasa-
dením na základňu napeňovača a zapnutím 
VŽDY suché. 

• Kanvička na mlieko smie byť prevádzkovaná 
iba so základňou napeňovača, ktorá je dodá-
vaná spoločne s kanvičkou. Ani kanvičku ani 
základňu napeňovača nepoužívajte s  inými 
spotrebičmi, pokiaľ výrobca nestanoví inak.

• Pred zapnutím prístroja riadne nasaďte vieč-
ko kanvičky na  kanvičku. Počas ohrievania 
viečko v žiadnom prípade neodstraňujte ani 
s ním nijako nemanipulujte. Mohli by ste sa 
popáliť od unikajúcej pary. Na viečko neklaď-
te žiadne predmety.

• Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Na mani-
puláciu so spotrebičom používajte držadlo.

• Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii 
s napeneným mliekom v kanvičke. Mlieko je 
horúce a pri neopatrnej manipulácii by ste sa 
mohli opariť.

• Nepremiestňujte spotrebič, keď je zapnutý. 
So spotrebičom nemanipulujte, pokiaľ je 
umiestnený na svojej základni a je zapnutý.

152040_MF_8010_SK.indd   5152040_MF_8010_SK.indd   5 6.5.11   9:346.5.11   9:34



66 VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

• Nepoužívajte spotrebič bez vloženej teku-
tiny. Tekutina musí vždy zakryť aspoň rysku 
„MIN“, ale nesmie presiahnuť rysku „MAX“, 
aby ste zabránili možným popáleninám. 
Ak náhodou prístroj zapnete bez tekutiny, 
ochrana proti spusteniu naprázdno prístroj 
automaticky vypne. Pred opätovným zapnu-
tím nechajte spotrebič vychladnúť. 

• Nevkladajte do  kanvičky kovové alebo po-
dobné predmety, ktoré by mohli poškodiť 
alebo negatívnym spôsobom ovplyvniť čin-
nosť spotrebiča. 

• Pred premiestnením, odstavením, čistením 
alebo uskladnením spotrebiča vždy dbajte 
na  to, aby bol spotrebič vypnutý stlačením 
tlačidla START/STOP. Spotrebič je vypnutý, 
pokiaľ nesvieti podsvietenie tlačidla. Teraz 
môžete odpojiť sieťový kábel od zásuvky.

• Pokiaľ nebudete spotrebič dlhší čas používať 
alebo ho nechávate bez dozoru, odpojte sie-
ťový kábel od zásuvky.

• Neodpájajte spotrebič od  sieťovej zásuvky 
ťahaním za sieťový kábel - nebezpečenstvo 
poškodenia sieťového kábla/sieťovej zá-
suvky. Kábel od  zásuvky odpájajte ťahom 
za vidlicu sieťového kábla.

• Medzi jednotlivými procesmi napenenia 
mlieka nechajte spotrebič vychladnúť. 

VAROVANIE: 

Z DÔVODOV ZAMEDZENIA ÚRAZU ELEK-

TRICKÝM PRÚDOM NEPONÁRAJTE ZÁ-

KLADŇU NAPEŇOVAČA, SIEŤOVÝ KÁBEL 

ANI ZÁSTRČKU DO VODY NEBO INEJ TE-

KUTINY ANI NEVYSTAVUJTE TIETO ČASTI 

VLHKOSTI.

• Počas prevádzky neodnímajte kanvičku zo 
základne. Ak tekutina dosiahla zvolenú tep-
lotu, pred sňatím kanvičky zo základne sa 
uistite, že spotrebič je vypnutý. 

• Tento spotrebič nie je určený na  použitie 
malými deťmi alebo nesvojprávnymi osoba-
mi, pokiaľ nad nimi nie je vedený odborný 
dohľad osobou zodpovednou za  ich bez-
pečnosť, aby sa táto osoba uistila, že spotre-
bič používajú správne. 

• Používajte iba príslušenstvo dodávané a od-
porúčané výrobcom. V  opačnom prípade 
môže dôjsť k  vzniku požiaru, elektrickému 
skratu alebo zraneniu. 

• Spotrebič udržujte v čistote. Viac informácií 
nájdete v  kapitole Starostlivosť a  čistenie 
(strana 15).

VAROVANIE: 

NEUMÝVAJTE ZÁKLADŇU NAPEŇOVA-

ČA POD TEČÚCOU VODOU.

  HOT SURFACE

VAROVANIE: 

PO POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO NAPEŇO-

VAČA MLIEKA SÚ KANVIČKA AJ PENIACI 

NADSTAVEC VEĽMI HORÚCE. V  ŽIAD-

NOM PRÍPADE SA NEDOTÝKAJTE HORÚ-

CICH PLÔCH. S KANVIČKOU VŽDY MANI-

PULUJTE DRŽANÍM ZA JEJ RUKOVÄŤ.
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• Prístroj je určený len na domáce použitie. 

• Pred použitím celkom odviňte napájací ká-
bel.

• Prívodný kábel nenechávajte visieť cez okraj 
stola alebo pracovnej dosky, dotýkať sa ho-
rúcich plôch alebo sa zamotať.

• Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrá-
tane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou 
alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby 
s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, 
ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad 
alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použi-
tie tohto spotrebiča osobou zodpovednou 
za ich bezpečnosť.

• Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaisti-
lo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

• Odporúčame vykonávať pravidelnú kontro-
lu spotrebiča. Spotrebič nepoužívajte, ak je 
akokoľvek poškodený alebo ak je chybný na-
pájací kábel alebo zástrčka. Všetky opravy je 
nutné zveriť najbližšiemu autorizovanému 
servisnému stredisku.

• Akúkoľvek inú údržbu okrem bežného čiste-
nia je nutné zveriť autorizovanému servisné-
mu stredisku.

• Nepoužívajte tento spotrebič na  iné účely, 
než na ktoré bol navrhnutý. Neprevádzkujte 
ho vo vozidlách, na lodiach ani vonku.

• Z  dôvodov zaistenia zvýšenej bezpečnosti 
pri používaní elektrických spotrebičov je od-
porúčané nainštalovať do príslušného elek-
trického obvodu prúdový chránič, ktorého 
prevádzkový zvodový prúd nepresahuje 30 
mA. Inštalácia prúdového chrániča sa odpo-
rúča s cieľom zníženia rizika oparenia alebo 
iného úrazu horúcou vodou, ktorá by mohla 
vystrieknuť v prípade prasknutia výhrevné-
ho článku. Pokiaľ je vaša domácnosť týmto 
chráničom už vybavená, považujte toto 
upozornenie za  bezpredmetné. Potrebné 
informácie si vyžiadajte u svojho elektrikára. 

• Z  bezpečnostných dôvodov odporúčame 
zapojiť Catler automatický napeňovač mlie-
ka priamo do vlastného elektrického obvo-
du, oddeleného od  ostatných spotrebičov. 
Neodporúčame používať rozvodku ani pre-
dlžovací kábel. 

VAROVANIE: 

SPOTREBIČ NEPREVÁDZKUJTE NA  NA-

KLONENOM POVRCHU A  NEPREMIEST-

ŇUJTE HO, AK JE ZAPNUTÝ.

VAROVANIE: 

VŽDY SA UISTITE, ŽE PENIACI NADSTA-

VEC JE  RIADNE A  PEVNE UMIESTNENÝ 

NA DNE KANVIČKY. 

VAROVANIE: 

PENIACE NADSTAVCE – HROZÍ RIZIKO 

UDUSENIA!!

DETI MUSIA BYŤ VŽDY POD DOHĽA-

DOM, ABY BOLO ZAISTENÉ, ŽE SA S PRÍ-

STROJOM NEBUDÚ HRAŤ. 

7VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE VŠETKÝCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
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Odmerka

Na odmeriavanie a pridávanie prísad 
a na ich zamiešanie

ZOZNÁMTE SA SO SVOJIM AUTOMATICKÝM NAPEŇOVAČOM MLIEKA MF 8010

Otočný ovládač START/STOP

Stlačte toto tlačidlo na spustenie alebo 
ukončenie prípravy. Jednoduchým 

otočením ovládača nastavíte teplotu. 
Voľba „COLD STIR“ umožňuje prípravu 

bez ohrievania. 

Viečko kanvičky

Vybavené jednoduchým systémom 
otvárania pomocou zabudovaného 
očka

Úložný priestor pre peniaci 

nadstavec (v zadnej časti prístroja)

Základňa napeňovača

Technológia indukčného ohrevu 
zaisťuje rovnomerné a rýchle 
rozprestretie tepla. 

ZOZNÁMTE SA SO SVOJIM AUTOMATICKÝM NAPEŇOVAČOM MLIEKA MF 80108

Kanvička z nehrdzavejúcej ocele

Kanvičku z nehrdzavejúcej ocele 
s vnútornou odmerkou a nálevkou je možné 

umývať aj v umývačke riadu.

Peniaci nadstavec „Latte“ 

(na prípravu Latté)

Na prípravu jemného a nadýchaného 
mlieka

Peniaci nadstavec „Capp“ 

(na prípravu Cappuccino)

Na prípravu hustého a krémového 
mlieka

LED indikátor

Zobrazuje zapnutie/vypnutie a ohrev. 

Prívodný kábel

(uložený v spodnej časti prístroja)

152040_MF_8010_SK.indd   8152040_MF_8010_SK.indd   8 6.5.11   9:346.5.11   9:34



9

Obsluha
152040_MF_8010_SK.indd   9152040_MF_8010_SK.indd   9 6.5.11   9:346.5.11   9:34



10

OVLÁDANIE VÁŠHO AUTOMATICKÉHO NAPEŇOVAČA MLIEKA MF 8010

Pred prvým použitím

Pred prvým uvedením tohto spotrebiča do pre-
vádzky z neho odstráňte všetok baliaci materiál 
a reklamné štítky.

Umyte kanvičku, viečko a  odmerku v  teplej vode 
s trochou čistiaceho prostriedku na umývanie riadu 
a  utrite dosucha. Utrite vonkajší povrch základne 
mäkkou a čistou utierkou mierne namočenou v tep-
lej vode a čistou a suchou utierkou utrite dosucha. 

Položte spotrebič na rovný a suchý povrch a za-
pojte prívodný kábel do sieťovej zásuvky s napá-
janím 230 – 240 V a zapnite. 

Napenenie teplého mlieka

1. Zapojte prístroj do sieťovej zásuvky. 

2. Vyberte peniaci nadstavec „Capp“ alebo 
„Latté“. 

 Vyberte peniaci nadstavec „Capp“ na prípra-
vu hustého a  krémového mlieka alebo pe-
niaci nadstavec „Latté“ na prípravu jemného 
a nadýchaného mlieka. 

‘Capp’

‘Latté’

3. Vložte vybraný peniaci nadstavec na hriadeľ 
umiestnenú na  dne kanvičky. Uistite sa, že 
nadstavec je správne a pevne umiestnený.

POZNÁMKA:  
Než pridáte tekutinu, vždy sa uistite, že 
peniaci nadstavec je v kanvičke správne 
umiestnený. 
Ak by bol peniaci nadstavec nesprávne 
vložený, mohlo by dôjsť k  jeho uvoľne-
niu pri prevádzke spotrebiča. 

VAROVANIE: 

PENIACE NADSTAVCE – HROZÍ RIZIKO 

UDUSENIA!!

DETI MUSIA BYŤ VŽDY POD DOHĽA-

DOM, ABY BOLO ZAISTENÉ, ŽE SA S PRÍ-

STROJOM NEBUDÚ HRAŤ. 

4. Nalejte do  kanvičky potrebné množstvo 
čerstvého studeného mlieka a  na  kanvičku 
nasaďte viečko. Vždy používajte čerstvé stu-
dené mlieko a hladina mlieka sa musí pohy-
bovať medzi ryskami MIN a MAX. 

MIN MAX

POZNÁMKA:  
Aby ste dosiahli optimálne výsledky, 
neprekračujte rysku „CAPP/LATTE MAX 
(500 ml)“ vyznačenú vo vnútri kanvičky. 

OVLÁDANIE VÁŠHO AUTOMATICKÉHO NAPEŇOVAČA MLIEKA MF 8010
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1111OVLÁDANIE VÁŠHO AUTOMATICKÉHO NAPEŇOVAČA MLIEKA MF 8010

POZNÁMKA:  
Spotrebič nikdy nezapínajte, pokiaľ nie 
je dosiahnuté minimálne množstvo te-
kutiny v  kanvičke (ryska MIN musí byť 
zakrytá tekutinou). 
Spotrebič sa automaticky vypne, pokiaľ 
je kanvička prázdna. Pred jeho opätov-
ným zapnutím vyčkajte, dokiaľ spotrebič 
nevychladne.

5. Uistite sa, že kanvička je suchá a čistá. Potom 
ju môžete nasadiť na základňu. 

6. Otočným ovládačom START/STOP nastavte 
požadovanú teplotu. Ak pripravujte mlieko 
na cappuccino alebo latté, odporúčame na-
staviť teplotu v optimálnom rozmedzí ozna-
čenom ako „OPTIMUM MILK TEMP“, avšak pri 
nastavení teploty najviac záleží na  vašich 
osobných preferenciách. 

 Ak počas ohrievania mlieka zmeníte teplotu 
(spotrebič túto funkciu umožňuje), spotre-
bič sa vypne hneď, ako teplota mlieka do-
siahne novo nastavenú teplotu. 

7. Stlačte otočný ovládač START/STOP na zahá-
jenie ohrievania mlieka. Podsvietenie ovlá-
dača sa rozbliká. 

POZNÁMKA:  
Počas prevádzky neodnímajte kanvič-
ku zo základne. Ak potrebujete proces 
ohrievania prerušiť, stlačte jeden krát 
tlačidlo START/STOP.

8. Hneď, ako mlieko dosiahne nastavenú tep-
lotu, spotrebič dvakrát zapípa a  vypne sa. 
Vypínanie môže trvať 2–7 minút v závislosti 
od množstva použitého mlieka. 

 Opatrne snímte kanvičku zo základne, preto-
že kanvička aj jej obsah sú veľmi horúce. Vždy 
držte kanvičku za rukoväť. V žiadnom prípade 
sa nedotýkajte steny kanvičky. Horúcu kanvič-
ku nestavajte na stôl, plastové podložky ale-
bo povrchy citlivé na teplo, ktoré by sa mohli 
teplom zdeformovať alebo roztopiť. Odporú-
čame používať drevené lopáriky odolné proti 
teplu alebo kovové podložky. Opatrne snímte 
viečko a nalejte napenené mlieko. 

POZNÁMKA:  
Peniaci nadstavec môže byť veľmi horú-
ci. Pred jeho sňatím z hriadeľa počkajte, 
než vychladne. 

VAROVANIE: 

STENY KANVIČKY SÚ PO POUŽITÍ VEĽMI 

HORÚCE. V  ŽIADNOM PRÍPADE SA ICH 

NEDOTÝKAJTE ANI KANVIČKU NESTA-

VAJTE NA POVRCHY CITLIVÉ NA TEPLO. 

VAROVANIE: 

V ŽIADNOM PRÍPADE NESTAVAJTE TEP-

LÚ KANVIČKU NA PRÍVODNÝ KÁBEL. 

POZNÁMKA:  
Automatický napeňovač mlieka bol špeci-
álne navrhnutý pre účely napenenia mlieka 
a  iných mliečnych náhradiek. V  žiadnom 
prípade nesmie byť používaný na ohrieva-
nie akýchkoľvek iných tekutín či potravín, 
ako môžu byť napr. smotana, puding, po-
lievka, omáčky a pod. 
Tento spotrebič NEBOL navrhnutý pre účely 
miešania veľkého množstva suchých prísad 
alebo rozohrievania veľkých kúskov potra-
vín, ako môžu byť kúsky čokolády, mleté 
oriešky, korenie, čerstvé bylinky a pod. 
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12 OVLÁDANIE VÁŠHO AUTOMATICKÉHO NAPEŇOVAČA MLIEKA MF 8010

Použitie „Cold Stir“ 

(miešanie za studena)

Otočným ovládačom START/STOP vyberte mož-
nosť „Cold Stir“ (miešanie za  studena). Vďaka 
tejto funkcii budete môcť studené alebo vlažné 
mlieko napeniť bez jeho ohrievania. 
Táto funkcia je ideálna na  prípravu studených 
nápojov alebo na rozpustenie ingrediencií. 
Funkcia „Cold Stir“ bude zapnutá vždy na dobu 
60 sekúnd. 

POZNÁMKA:  
Ak zvolíte funkciu „Cold Stir“, nepridá-
vajte prísady na báze práškového cukru. 
Najvhodnejšie sú polevy alebo sirupy. 

Pridávanie prísad

Nechajte mlieko najskôr trochu ohriať. Odstráňte 
z viečka odmerku, pomocou ktorej budete môcť 
pridávať prísady otvorom vzniknutým po odňatí 
odmerky. 

Prísady pridávajte vždy pomaly a v malých dáv-
kach. V  opačnom prípade by sa mohol peniaci 
nadstavec uvoľniť alebo by sa mohol prestať 
točiť. 

POZNÁMKA:  
V závislosti od zvolených prísad sa môže 
výsledok napenenia mlieka líšiť.
Odporúčame vyskúšať peniace nad-
stavce v  kombinácii s  rôznymi druhmi 
mlieka a prísad, aby ste dosiahli správny 
pomer, napenenie a výsledky podľa va-
šich predstáv. 

Bezpečnostné opatrenia

• Pohotovostný režim

Ak nebudete napeňovač mlieka používať viac 
ako 30 sekúnd, spotrebič sa automaticky prepne 
do tzv. „pohotovostného režimu“ a podsvietenie 
otočného ovládača zhasne. 
Na  ukončenie  pohotovostného režimu stlačte 
tlačidlo START/STOP.

• Systém spustenia naprázdno

Napeňovač mlieka sa automaticky vypne, pokiaľ 
sa kanvička prehreje. K prehriatiu kanvičky môže 
dôjsť, pokiaľ je kanvička prázdna, pokiaľ vložená 
tekutina nedosiahla rysku MIN alebo po rýchlom 
následnom zapnutí. Počkajte približne 5 minút, 
než napeňovač mlieka vychladne, príp. môžete 
kanvičku vypláchnuť studenou vodou na  rých-
lejšie ochladenie. 
Hneď, ako je kanvička dostatočne chladná, bu-
dete môcť spotrebič znovu zapnúť a pokračovať 
v penení. 

• Systém tepelnej ochrany

Tento systém chráni automatický napeňovač 
mlieka v prípade závažnej poruchy. 
Spotrebič nebude možné naďalej používať. Ak sa 
tak stane, prestaňte spotrebič používať a obráť-
te sa na autorizované servisné stredisko značky 
Catler. 
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1313OVLÁDANIE VÁŠHO AUTOMATICKÉHO NAPEŇOVAČA MLIEKA MF 8010

Tabuľka prípravy

VHODNÉ 
TEKUTINY

ČERSTVÉ 
MLIEKO

Kravské (plno/
polo/nízkotučné)

Sójové (plno/
nízkotučné) Kozie Ovčie

PRÁŠOK/
VLOČKY Tekutá čokoláda Čokoládové 

vločky Čaj „Chai“ Ochutený prášok

TEPLÉ 
NÁPOJE Teplá čokoláda Cappuccino Latté Flat White Chai Latté

VYSOKO 
PASTERIZOVANÉ 
MLIEKO

Kravské (plno/
polo/nízkotučné)

Sójové (plno/
nízkotučné) Kozie Ovčie

Ryžové
Ovsené

Mandľové

POSÝPKA/
SIRUPY Čokoláda Čaj „Chai“ Med Javorový sirup

STUDENÉ 
NÁPOJE Studené nápoje Ľadová káva

VHODNÉ 
PRÍSADY

RECEPTY

• Vždy používajte čerstvé a  studené mlieko 
(alebo práve otvorené). 

• Aby ste pri penení dosiahli správne výsled-
ky, neprekračujte rysku „CAPP/LATTE MAX 
(500 ml)“ vo vnútri kanvičky. 

• Pre lepšie výsledky nechajte mlieko najskôr 
trochu zahriať, než pridáte prísady. 

• Jemne klepnite kanvičkou o stôl, aby ste od-
stránili vzniknuté bublinky. 

• Zatočte napeneným mliekom v  kanvičke 
pred naliatím. 

• Nalejte napenené mlieko naraz, aby ste za-
bránili rozdeleniu teplôt/konzistencie.

• Vždy používajte čistú kanvicu aj  peniace 
nadstavce. 

Tipy a triky

Tieto tipy a triky vám pomôžu zlepšiť výsledky prípravy napeneného mlieka a vašich obľúbených nápojov. 
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15151515STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE 

1. Stlačením tlačidla START/STOP sa uistite, že 
spotrebič je vypnutý. Prístroj je vypnutý, po-
kiaľ nesvieti podsvietenie otočného ovládača. 
Vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. 

2. Kanvička aj peniaci nadstavec budú po po-
užití veľmi horúce. Počkajte, než kanvička 
aj  peniaci nadstavec vychladnú, až potom 
ich opláchnite pod studenou vodou. 

3. Kanvičku, viečko, odmerku aj peniaci nadsta-
vec umyte v teplej vode s trochou čistiaceho 
prostriedku na  umývanie riadu. Opláchnite 
čistou vodou a utrite dosucha.

4. Silikónové tesnenie viečka môžete sňať 
a umyť zvlášť. 

5. Vonkajší povrch otrite čistou a  mäkkou 
utierkou namočenou vo  vlažnej vode. Po-
tom utrite dosucha. 

POZNÁMKA:  
Pred rozoberaním a  čistením nechajte 
kanvičku aj  peniaci nadstavec riadne 
vychladnúť. 

POZNÁMKA:  
Na  čistenie nepoužívajte alkalické ale-
bo hrubé čistiace prostriedky, drôtenky 
alebo hubky s drôtenkou, pretože by ste 
mohli poškriabať povrch spotrebiča.

POZNÁMKA:  
V umývačke riadu je možné umývať iba 
kanvičku, viečko, odmerku a  peniace 
nadstavce. 

VAROVANIE: 

NEPONÁRAJTE ZÁKLADŇU NAPEŇO-

VAČA, PRÍVODNÝ KÁBEL ALEBO ZÁ-

STRČKU DO  VODY ALEBO INEJ TEKU-

TINY. NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ ANI 

ŽIADNU JEHO ČASŤ VLHKOSTI. 

POZNÁMKA:  
ČISTENIE VYKONÁVAJTE POMOCOU 
MÄKKEJ TKANINY A  JEMNÉHO ČISTIA-
CEHO PROSTRIEDKU.

Uloženie 

1. Pred jeho uložením sa uistite, že spotrebič je 
vypnutý, vyčistený a suchý. 

2. Uistite sa, že kanvička je čistá a suchá. 

3. Jeden peniaci nadstavec môžete vložiť 
na hriadeľ na dne kanvičky a druhý nadsta-
vec môžete vložiť do  úložného priestoru 
v zadnej časti spotrebiča.

4. Uistite sa, že viečko kanvičky je správne na-
sadené. 

5. Omotajte prívodný kábel okolo držiaka 
v spodnej časti základne. 

6. Uložte spotrebič v  horizontálnej polohe. 
Na spotrebič neklaďte žiadne predmety. 
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16 ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém Možná príčina Riešenie

Spotrebič nepení. • Mlieko je príliš horúce, aby ho 
bolo možné napeniť.

• Použite čerstvé a studené mlieko. 
• Nepeňte už zahriate mlieko.
• Odlejte trochu mlieka do hrnčeka.

Spotrebič nehreje. • Uistite sa, že kanvička je správne umiestnená na základni. 
• Stlačte tlačidlo START/STOP na zahájenie ohrievania. Uistite sa, že 

podsvietenie svieti a nebliká.
• Zvýšte teplotu otočením ovládača START/STOP.

Peniaci nadstavec sa nehýbe 

alebo je uvoľnený.

• Peniaci nadstavec nie je správne 
vložený.

• Peniaci nadstavec sa počas 
ohrievania uvoľnil.

• Prísady boli pridané príliš rýchlo. 

1. Vypnite spotrebič. 
2. Vylejte obsah kanvičky.
3. Správne nasaďte peniaci nadstavec do kanvičky.
4. Do kanvičky znovu nalejte jej obsah.
5. Pridajte prísady (pokiaľ to je nutné) pomaly a v malých dávkach.

Prísady sa nerozpúšťajú. • Prísady boli pridané pred 
ohriatím mlieka.

• Prísady sú moc veľké.

• Pred pridaním prísad nechajte mlieko najskôr zahriať.

• Uistite sa, že prísady sú nakrájané na malé kúsky.

Mlieko je príliš studené/

horúce.

• Pomocou otočného ovládača nastavte správnu teplotu. 
• Vždy sa uistite, že hladina tekutiny v kanvičke sa pohybuje medzi 

ryskami MIN a MAX.

Prerušenie prevádzky • Počas prevádzky stlačte tlačidlo START/STOP na prerušenie prevádzky. 
Prevádzka spotrebiče bude ukončená hneď, ako podsvietenie 
otočného ovládača prestane blikať.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Ak pridáte husté prísady (napr. sirup, prášok ale-
bo veľké kúsky a pod) môže sa množstvo peny 
znížiť. Ide o normálny jav. 

Rôzne druhy mlieka (2 %, sójové, ryžové a pod), 
značky mlieka, množstvá mlieka v kanvičke 
ovplyvňujú množstvo vytvorenej peny. Aby ste 

dosiahli maximálne množstvo peny, použite pl-
notučné mlieko, peniaci násadec na cappuccino 
a naplňte kanvičku po rysku „CAPP/LATTE MAX“.

DÔLEŽITÉ:

152040_MF_8010_SK.indd   16152040_MF_8010_SK.indd   16 6.5.11   9:346.5.11   9:34



1717
STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Recepty
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18 RECEPTY

 Horúca čokoláda

Horúci nápoj pripravený zo strúhanej čokolády, 
rozpustenej čokolády alebo kakaového prášku, 
ktorý je rozpustený v teplom a napenenom mlie-
ku alebo horúcej vode a cukre. 

 Cappuccino

Naozajstné cappuccino sa servíruje veľmi ľahké, 
vlažné a tvorí ho 1/3 espressa, 1/3 napeneného 
mlieka a  poslednú tretinu tvorí bohatá vrstva 
krémovej peny. Krokom k  dokonalosti je zakryť 
polovicu povrchu mliečnej peny a druhú polovi-
cu poprášiť čokoládou.

  „Čaj Latté“

Čaj Latté sa pripravuje z ¾ z teplého napenené-
ho mlieka ochuteného koreneným čajovým kon-
centrátom, vrátane cukru a korenia. Nakoniec je 
posypaný mletým muškátovým orechom alebo 
škoricou. 

 Flat White

Jedna dávka espressa v šálke doplnená napene-
ným mliekom, 1/3 espressa a 1/3 mlieka. 

 Latté

Pripravuje sa z jednej dávky espressa a obsahuje 
1/3 kávy espresso a 2/3 mlieka. Nalieva sa po ste-
ne pohára, aby zostala zachovaná krémová 
konzistencia, a zakryje sa našľahanou mliečnou 
penou.

 Ľadová káva/čokoláda

Studený nápoj pripravený zo studeného nape-
neného mlieka, kávy, zmrzliny, šľahačky, s čoko-
ládovým zdobením*.
*Kávu je možné nahradiť čokoládovým práškom, 
aby ste pripravili ľadovú čokoládu. 

RECEPTY
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunál-
neho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie 
alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto pro-
duktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli 
byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii 
tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov 
alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.
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