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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 použití elektrických zariadení boli opatrní a dodržiavali nasledujúce pokyny:

• Pred uvedením espressa do prevádzky si 
prečítajte všetky pokyny a uložte si ich na 
prípadné ďalšie použitie.

• Pred prvým použitím odstráňte z espressa 
všetky reklamné štítky a nálepky.

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

• Espresso nestavajte počas použitia 
na okraj pracovnej dosky alebo stola. 
Espresso vždy používajte na suchom 
a rovnom povrchu.

• Nestavajte prístroj na horúci plynový 
alebo elektrický sporák ani do jeho 
blízkosti alebo do miest, kde by sa 
dotýkal horúcej rúry.

• Nepoužívajte espresso na kovovej 
podložke, ako je napr. odkvapkávací drez.

• Pred pripojením espressa k elektrickej 
zásuvke a jeho zapnutím skontrolujte, či 
je úplne a správne zostavené.

• UPOZORNENIE: Nepoužívajte 
tento prístroj s programátorom, 
časovým spínačom alebo akoukoľvek 
inou súčasťou, ktorá spína prístroj 
automaticky.

• Nepoužívajte iné príslušenstvá než tie, 
ktoré sú určené na použitie s týmto 
prístrojom.

• Do zásobníka vody doplňujte iba čistú 
studenú vodu. Nepoužívajte žiadne iné 
tekutiny. Neodporúčame používať vysoko 
fi ltrovanú, demineralizovanú alebo 
destilovanú vodu, lebo tieto by mohli 
ovplyvniť chuť kávy a postup prípravy 
kávy spotrebičom.

• Espresso nezapínajte, pokiaľ v zásobníku 
nie je žiadna voda.

• Pred extrakciou kávy skontrolujte, či je 
držiak fi ltra pevne usadený v sparovacej 
hlave.

• Držiak fi ltra nikdy neuvoľňujte v priebehu 
prípravy kávy, pretože horúca voda 
v prístroji je pod tlakom.

• Ak je espresso v prevádzke, nenechávajte 
ho bez dozoru.

• Nedotýkajte sa horúcich častí. Než 
začnete espresso čistiť, alebo pred jeho 
premiestnením, ho vypnite a nechajte 
vychladnúť.

• Na hornú plochu espressa, ktorá slúži 
na nahrievanie šálok, neodkladajte iné 
predmety.

• Espresso vypnite a napájací kábel odpojte 
od sieťovej zásuvky vždy, keď má zostať 
bez dozoru, po ukončení používania, než 
ho začnete čistiť, než ho budete prenášať 
inam, rozoberať, zostavovať alebo pred 
jeho uložením.

• Prístroj i jeho príslušenstvo udržujte 
v čistote. Dodržujte pokyny na čistenie, 
ktoré sú uvedené v tomto návode. 
Dodržujte pokyny uvedené v tomto 
návode na obsluhu. Postupy neuvedené 
v tomto návode na obsluhu by mali 
byť vykonávané iba v autorizovanom 
servisnom stredisku.

• Počas prevádzky dbajte na zvýšenú 
opatrnosť, lebo kovové plochy sa môžu 
počas používania zahrievať.

• Počas procesu odvápnenia dbajte na 
zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neoparili 
od unikajúcej pary. Pred spustením 
funkcie odvápnenia sa uistite, že je 
odkvapkávacia miska inštalovaná. Viac 
informácií nájdete v ďalšej časti návodu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽITIE VÁŠHO 
ESPRESSA ES 9010
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• Tento spotrebič môžu používať deti staršie 
ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťa-
mi či nedostatkom skúseností a znalostí, ak 
sú pod dozorom alebo boli poučené o po-
užívaní spotrebiča bezpečným spôsobom 
a rozumejú nebezpečenstvám pri nespráv-
nom používaní. Čistenie a údržbu vykoná-
vanú používateľom nesmú vykonávať deti, 
ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. 
Uchovávajte spotrebič aj prívodný kábel 
mimo dosahu detí mladších ako 3 roky.

• Prístroj je určený len na domáce použitie.
• Pred použitím celkom odviňte napájací kábel. 
• Neponárajte prívodný kábel, zástrčku 

prívodného kábla ani základňu motora do 
vody ani inej tekutiny. 

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

• Tento spotrebič nie je určený pre osoby 
(vrátane 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 použitie tohto spotrebiča 
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

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

• Odporúčame vykonávať pravidelnú 

kontrolu spotrebiča. Spotrebič 
nepoužívajte, ak je akokoľvek poškodený 
alebo ak je chybný napájací kábel alebo 
zástrčka. Všetky opravy je nutné zveriť 
najbližšiemu autorizovanému servisnému 
stredisku.

• Akúkoľvek inú údržbu okrem bežného 
čistenia je nutné zveriť autorizovanému 
servisnému stredisku.

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

• Z dôvodov zaistenia zvýšenej bezpečnosti 
pri používaní elektrických spotrebičov je 
odporúčané nainštalovať do príslušného 
elektrického obvodu prúdový chránič, 
ktorého prevádzkový zvodový prúd 
nepresahuje 30 mA. Inštalácia prúdového 
chrániča je odporúčaná s cieľom znížiť 
riziko obarenia alebo iného úrazu horúcou 
vodou, ktorá by mohla vystrieknuť 
v prípade prasknutia ohrievacieho článku. 
Ak 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 espresso priamo do vlastného 
elektrického obvodu, oddeleného 
od ostatných spotrebičov. Neodporúčame 
používať rozvodku ani predlžovací kábel.

VAROVANIE:
IBA NA DOMÁCE POUŽITIE. 
NEPONÁRAJTE DO VODY.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE VŠETKÝCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

VAROVANIE:
PRED POUŽITÍM ROZVIŇTE NAPÁJACÍ KÁBEL.
SPOTREBIČ NEPREVÁDZKUJTE NA NAKLONENOM POVRCHU 
A NEPREMIESTŇUJTE HO, AK JE ZAPNUTÝ.
ZAPOJENÁ SIEŤOVÁ ZÁSTRČKA MUSÍ ZOSTAŤ ĽAHKO DOSTUPNÁ 
NA JEDNODUCHÉ ODPOJENIE.
UCHOVAJTE NÁVOD NA BEZPEČNOM MIESTE. 

VAROVANIE:
RIZIKO POPÁLENIA
VYSOKO HORÚCA PARA POD TLAKOM
Deti musia byť vždy pod dohľadom!
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TROJITÝ VYHRIEVACÍ SYSTÉM
Dva antikorové ohrievače vody
Samostatné ohrievače vody na prípravu 
kávy a generovanie pary umožňujú súčasne 
peniť mlieko a pripravovať lahodnú kávu pri 
optimálnej teplote.

Aktívne prehrievaná sparovacia hlava
Komerčná 58 mm sparovacia hlava so 
zabudovaným telesom na udržovanie 
optimálnej teploty počas extrakcie kávy.

PRECÍZNE OVLÁDANIE
Elektronický PID systém kontroly teploty
Elektronická kontrola teploty zaisťuje presnú 
teplotu vody s toleranciou +/– 1 °C 
na zaistenie optimálnej chuti vašej kávy.
Programovateľné.

Regulovaný tlak pri extrakcii
Pretlakový ventil (OPV) vymedzuje 
maximálny tlak na zaistenie optimálnej chuti 
vašej kávy.

Systém nízkotlakového predsparenia
Postupne zvyšuje tlak vody, aby dochádzalo 
k rovnomernému napučiavaniu mletej kávy 
a následnej extrakcii.
Programovateľné.

Dve čerpadlá
Samostatné čerpadlá na prípravu kávy 
a generovanie pary napomáhajú udržiavať 
konštantný tlak počas celej extrakcie.

Programovateľná teplota extrakcie
Umožňuje používateľovi nastaviť teplotu 
vody podľa vlastných preferencií.

DOPLNKOVÉ FUNKCIE
LCD displej
Zobrazuje aktuálne nastavenie 
a zjednodušuje funkcie programovania.

Vysoko objemový okamžitý výdaj pary
Samostatná 950 ml parná nádržka dodáva 
okamžitý a stály výdaj pary.

Komerčná parná dýza
Antikorová 360° otočná parná dýza 
s 3 otvormi pre jemnejšiu štruktúru 
napeneného mlieka.

Ovládanie objemu
Ručné alebo programované objemy kávy pre 
1 a 2 šálky. Programovať je možné buď čas 
extrakcie, alebo objem.

Okamžitý výdaj horúcej vody
Samostatný vývod horúcej vody na prípravu 
long black alebo predhriatie šálok.

58 mm široký antikorový držiak filtra
Pomáha rovnomernejšej extrakcii a uľahčuje 
čistenie.

Čas extrakcie
Zobrazuje čas extrakcie kávy.

 

FUNKCIE SPOTREBIČA CATLER
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ZOZNÁMTE SA SO SVOJÍM SPOTREBIČOM CATLER
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1. 2,5 l vyberateľná nádržka na vodu plne-
ná zhora s integrovaným vodným filtrom 
a podsvieteným indikátorom hladiny vody

2.  Ovládač výdaja vody
3. Tlačidlo POWER
4. Podsvietený LCD displej zobrazuje 

aktuálne nastavenie a uľahčuje 
programovanie funkcií

5. Tlačidlá MENU a DISPLAY
6. Indikátor tlaku vnútri držiaka filtra 

(sitka) slúži ako pomôcka pri príprave 
kvalitnej kávy

7. Zabudovaný / odnímateľný 58 mm 
tamper (pučidlo)

8. 58 mm sparovacia hlava so 
zabudovaným telesom na udržovanie 
optimálnej teploty počas extrakcie kávy

9. 58 mm široký antikorový držiak filtra
10. Plocha určená na nahrievanie až 6 šálok
11. Ručné a programové dávkovanie na 

1 a 2 šálky
12. Ľahko ovládateľná páka pary 

na okamžitý a stály prúd pary

13. Samostatný vývod horúcej vody na 
prípravu long black alebo nahrievanie 
šálok

14. Antikorová 360° otočná parná dýza 
s 3 otvormi na jemnejšiu štruktúru 
napeneného mlieka

15. Prístupový otvor na odvápnenie
16. Zabudovaná zásuvka na uloženie 

príslušenstva
17. Bezpečnostné zariadenie s otočným 

mechanizmom zaisťujúce stabilitu 
a bezpečné usadenie spotrebiča

18. Vyberateľná odkvapkávacia miska 
s indikátorom plnosti (Empty Me!)

NEZOBRAZENÉ
15-barové talianske čerpadlo
Dva antikorové ohrievače vody
Elektronický PID systém kontroly teploty
Pretlakový ventil
Systém nízkotlakového predsparenia
Režim úspory energie vypne spotrebič.
Bezpečnostná tepelná poistka proti preťaženiu
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PRÍSLUŠENSTVO
19.  Antikorová nádobka na napenenie 

mlieka
20.  Filtre (sitká) s jednoduchým dnom pre 

1 a 2 šálky
21.  Filtre (sitká) s dvojitým dnom pre 

1 a 2 šálky
22.  Test tvrdosti vody
23.  Imbus
24.  Čistiaci disk
25.  Pomôcka na čistenie
26.  Pomôcka na dávkovanie kávy Razor™ 

LCD DISPLEJ
Režimy zobrazenia
• Teplota extrakcie
• Časovač extrakcie
• Hodiny

Programovateľné funkcie
• Teplota extrakcie
• Objem pre 1 a 2 šálky
• Predsparenie
• Automatické spustenie

25

19

2120

22
23

24

26
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Použitie
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VAROVANIE:
Páka pary aj ovládač výdaja horúcej 
vody musia byť vždy v pozícii 
CLOSED, hneď ako zapínate 
spotrebič.

PRED PRVÝM POUŽITÍM
Príprava spotrebiča
Odstráňte všetok obalový materiál zo 
spotrebiča a tento správne zlikvidujte. Uistite 
sa, že ste z obalového materiálu vybrali 
všetko príslušenstvo pred jeho správnou 
likvidáciou.
Umyte časti spotrebiča a príslušenstvo 
(nádržka na vodu, držiak filtra, filtre, 
nádobka na napätie) v teplej vode s trochou 
prípravku na umývanie riadu a potom riadne 
opláchnite.
Vodný filter je umiestnený v nádržke na vodu 
a treba ho vybrať pred umytím nádržky.

Úprava vodného filtra
• Vyberte filter z plastového vrecka 

a ponorte ho do šálky vody asi na 
5 minút.

• Opláchnite pod studenou tečúcou 
vodou.

• Opláchnite antikorové sitko v plastovom 
filtri v studenej vode.

• Vložte filter do držiaka filtra.
• Nastavte dátum +2 mesiace dopredu.
• Vložte držiak filtra do nádržky na vodu.
• Zasuňte nádržku na vodu do zadnej časti 

spotrebiča a zaistite.

POZNÁMKA:
Ohľadom kúpy fi ltrov kontaktujte 
zákaznícky servis značky Catler. 

PRVÉ POUŽITIE
Prvé zapnutie spotrebiča
• Naplňte nádržku na vodu studenou 

vodou z kohútika.
• Do vody vložte testovací prúžok tvrdosti 

vody na 1 sekundu a uložte bokom.
• Skontrolujte, či sú páka pary a ovládač 

výdaja vody v pozícii CLOSED.
• Zapnite spotrebič.
• Budete počuť zvuk čerpadla, ktorý 

znamená, že prázdne ohrievače vody sa 
pri prvom použití plnia vodou.

• Spotrebič vás upozorní na nastavenie 
tvrdosti vody. Skontrolujte tvrdosť 
vody na testovacom prúžku. Pomocou 
tlačidiel hore/dole nastavte tvrdosť vody 
v rozmedzí od 1 – 5. Stlačte tlačidlo 
MENU na potvrdenie.

 Zaznie zvukový signál. 
• Spotrebič sa bude zahrievať na 

prevádzkovú teplotu a potom sa 
automaticky prepne do pohotovostného 
režimu.

Prepláchnutie spotrebiča
Hneď ako spotrebič bude uvedený do 
pohotovostného režimu, vykonajte 
nasledujúce 3 kroky:
1. Stlačte tlačidlo pre 2 šálky a nechajte 

pretiecť vodu skrz sparovaciu hlavu.
2. Nechajte horúcu vodu pretekať 

30 sekúnd.
3. Zapnite funkciu pary na 10 sekúnd.

TIP:
Spotrebič je vybavený bezpečnostným 
zariadením s otočným mechanizmom 
zaisťujúcim stabilitu a bezpečné 
usadenie spotrebiča.

POUŽITIE VÁŠHO SPOTREBIČA CATLER
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ZAPÍNANIE
Stlačte tlačidlo POWER na zapnutie 
spotrebiča. Podsvietenie tlačidla POWER sa 
rozbliká a na LCD displeji sa zobrazí aktuálna 
teplota ohrievača vody pre kávu.
Hneď ako spotrebič dosiahne prevádzkovú 
teplotu, podsvietenie tlačidla POWER 
prestane blikať a tlačidlá MANUAL, pre 
1 a 2 šálky sa rozsvietia.

Spotrebič je v pohotovostnom režime 
pripravený na použitie.

POZNÁMKA:
Počas zapínania nie je možné používať 
tlačidlá pre 1 a 2 šálky alebo čistiaci 
cyklus.

REŽIM ÚSPORY ENERGIE
Spotrebič sa uvedie do režimu úspory 
energie, ak sa nebude používať a nebude 
stlačené žiadne tlačidlo počas 1 hodiny, 
a automaticky sa vypne, ak sa nebude 
používať počas 4 hodín.
Na zrušenie režimu úspory energie stlačte 
ľubovoľné tlačidlo (okrem tlačidla POWER) 
alebo otočte pákou pary alebo horúcej vody; 
spotrebič sa uvedie do režimu zapínania.
Ak stlačíte tlačidlo POWER, zatiaľ čo 
je spotrebič v režime úspory energie, 
vypnete ho.

LCD DISPLEJ
Režimy zobrazenia
Na displeji je možné zobraziť 3 režimy: 
Teplota extrakcie, čas extrakcie a hodiny.
Tlačidlami hore/dole vyberte režim zobrazenia 
medzi časom extrakcie a hodinami.
Čas extrakcie sa zobrazí počas extrakcie 
kávy. Teplota extrakcie sa zobrazí 
v pohotovostnom režime.

1. Teplota extrakcie
Zobrazuje nastavenú teplotu extrakcie 
kávy, kde predvolená teplota je 93 °C, ale 
táto môžete byť zmenená v rozmedzí od 
86 °C – 96 °C. Viac informácií v ďalšej časti 
návodu.

2. Čas extrakcie
Dočasne zobrazuje čas extrakcie poslednej 
pripravovanej kávy v sekundách.

3. Hodiny
Dočasne zobrazujú aktuálny čas (predvolené 
nastavenie je 12:00 dopoludnia, ak nie je čas 
nastavený).

POUŽITIE VÁŠHO SPOTREBIČA CATLER
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ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE
Tlačidlo 1 šálka
Stlačte tlačidlo 1 šálky na extrakciu jednej 
dávky kávy v prednastavenom čase 
(30 sekúnd). Extrakcia sa spustí krátkym 
nízkotlakovým predsparením.

Spotrebič ukončí extrakciu, hneď ako bola 
naplnená 1 šálka v požadovanom objeme, 
a vráti sa do pohotovostného režimu.

Tlačidlo 2 šálky
Stlačte tlačidlo 2 šálok na extrakciu dvoch 
dávok kávy v prednastavenom čase 
(30 sekúnd).
Extrakcia sa spustí krátkym nízkotlakovým 
predsparením.

Spotrebič ukončí extrakciu, hneď ako boli 
naplnené 2 šálky v požadovanom objeme, 
a vráti sa do pohotovostného režimu.

RUČNÉ NASTAVENIE
Tlačidlo MANUAL umožňuje používateľovi 
nastaviť vlastný objem výslednej kávy podľa 
jeho preferencií.
Stlačte tlačidlo MANUAL, hneď ako spotrebič 
začne extrakciu kávy. Extrakcia sa spustí 
krátkym nízkotlakovým predsparením.
Stlačte tlačidlo MANUAL znovu na zastavenie 
extrakcie.

POZNÁMKA:
Na zastavenie extrakcie stlačte tlačidlá 
pre 1 alebo 2 šálky alebo MANUAL 
kedykoľvek a spotrebič sa vráti do 
pohotovostného režimu.

POUŽITIE VÁŠHO SPOTREBIČA CATLER
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PARA
Na okamžité generovanie pary otočte pákou 
pary do pozície OPEN. LED kontrolka pary sa 
rozsvieti.

STEAM

CLOSED

OPEN

Na ukončenie generovania pary otočte 
pákou pary do pozície CLOSED. Spotrebič sa 
uvedie do pohotovostného režimu.

  UPOZORNENIE: 
RIZIKO POPÁLENIA
Para pod tlakom môže zo spotrebiča 
unikať, aj keď je spotrebič vypnutý.
Deti musia byť pod stálym 
dohľadom, ak sa pohybujú 
v blízkosti spotrebiča.

HORÚCA VODA
Na okamžitý výdaj horúcej vody otočte 
ovládač výdaja horúcej vody do pozície 
OPEN. LED kontrolka horúcej vody sa 
rozsvieti.

HOT WATER

CLOSED
O

PEN

Na ukončenie výdaja horúcej vody otočte 
ovládač výdaja horúcej vody do pozície 
CLOSED. Spotrebič sa uvedie 
do pohotovostného režimu.

POZNÁMKA:
Nie je možné používať funkciu výdaja 
horúcej vody a extrakciu kávy súčasne.

PROGRAMOVATEĽNÉ FUNKCIE
Na programovanie spotrebiča stlačte raz 
tlačidlo MENU. Na LCD displeji sa zobrazia 
všetky programovateľné funkcie. Na 
pokračovanie stlačte tlačidlo MENU znovu 
a vyberte príslušnú funkciu.

V akejkoľvek časti nastavenia stlačte tlačidlo 
EXIT na návrat do pohotovostného režimu.

POZNÁMKA:
Tlačidlo MENU nie je funkčné, ak 
prebieha extrakcia kávy alebo výdaj 
horúcej vody.
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ČAS EXTRAKCIE
Programovanie extrakcie 1 šálky
Stlačte tlačidlo MENU, pokým sa na displeji 
nerozbliká ikona „SHOT VOL“ a na displeji sa 
nezobrazí „1 CUP“.
Stlačte tlačidlo pre 1 šálku na spustenie 
extrakcie.
Stlačte tlačidlo pre 1 šálku znovu, hneď ako 
bol dosiahnutý požadovaný čas extrakcie.
Spotrebič 2-krát zapípa, čo indikuje, že bol 
nastavený nový čas extrakcie na 1 šálku.

Programovanie extrakcie 2 šálok
Stlačte tlačidlo MENU, pokým sa na displeji 
nerozbliká ikona „SHOT VOL“ a na displeji sa 
nezobrazí „2 CUP“.
Stlačte tlačidlo pre 2 šálky na spustenie 
extrakcie.
Stlačte tlačidlo pre 2 šálky znovu, hneď ako 
bol dosiahnutý požadovaný čas extrakcie.
Spotrebič 2-krát zapípa, čo indikuje, že bol 
nastavený nový čas extrakcie na 2 šálky.

POZNÁMKA:
Objemy na 1 a 2 šálky používajú čas 
na ovládanie objemu extrakcie ako 
predvolené nastavenie. Treba vstúpiť 
do pokročilého menu, ak potrebujete 
použiť ovládanie objemu na tieto 
objemy.

OBJEM EXTRAKCIE
Programovanie extrakcie 1 šálky
Stlačte tlačidlo MENU, pokým sa na displeji 
nerozbliká ikona „SHOT VOL“ a na displeji sa 
nezobrazí „1 CUP“.
Naplňte filter mletou kávou. Stlačte tlačidlo 
pre 1 šálku a spustite extrakciu kávy. Stlačte 
tlačidlo pre 1 šálku znovu, hneď ako bol 
dosiahnutý požadovaný objem.
Spotrebič 2-krát zapípa, čo indikuje, že bol 
nastavený nový objem extrakcie na 1 šálku.

Programovanie extrakcie 2 šálok
Stlačte tlačidlo MENU, pokým sa na displeji 
nerozbliká ikona „SHOT VOL“ a na displeji sa 
nezobrazí „2 CUP“.

Naplňte filter mletou kávou. Stlačte tlačidlo 
pre 2 šálky a spustite extrakciu kávy. Stlačte 
tlačidlo pre 2 šálky znovu, hneď ako bol 
dosiahnutý požadovaný objem.
Spotrebič 2-krát zapípa, čo indikuje, že bol 
nastavený nový objem extrakcie na 2 šálky.
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TEPLOTA EXTRAKCIE
Stlačte tlačidlo MENU, pokým sa ikona „SHOT 
TEMP“ nerozbliká. Na displeji sa zobrazí 
aktuálne nastavenie teploty.

Tlačidlami hore/dole nastavte teplotu 
extrahovanej kávy v rozmedzí od 86 °C do 
96 °C.

Nové nastavenie teploty sa zobrazí na 
displeji.
Optimálna teplota bude závisieť od pôvodu 
kávových zŕn, ich čerstvosti a stupňa 
praženia.
Odporúčame nastaviť teplotu v rozmedzí 
medzi 90 °C – 95 °C na zaistenie optimálnej 
chuti.
Stlačte tlačidlo EXIT. Zaznie raz zvukový 
signál na potvrdenie nastavenia.

AUTOMATICKÉ SPUSTENIE
Na použitie funkcie automatického spustenia 
treba najprv nastaviť hodiny.

POZNÁMKA:
Hodiny musia byť nastavené pred 
aktiváciou funkcie automatického 
spustenia.

Zapnutie/vypnutie funkcie automatického 
spustenia
Stlačte tlačidlo MENU, pokým sa ikona AUTO 
START nerozbliká, na displeji sa zobrazí 
aktuálne nastavenie funkcie automatického 
spustenia – ON (zapnuté) alebo OFF 
(vypnuté).

Tlačidlami hore/dole vyberte ON (zapnuté) 
alebo OFF (vypnuté).

Ak je funkcia automatického spustenia 
zapnutá, na displeji sa zobrazí ikona hodín.

POUŽITIE VÁŠHO SPOTREBIČA CATLER
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Stlačte tlačidlo MENU a na displeji sa zobrazí 
aktuálny čas automatického spustenia.

Tlačidlami hore/dole nastavte čas, kedy 
chcete, aby sa spotrebič automaticky spustil.
(Predvolené nastavenie funkcie je 7:00 ráno.)
Stlačte tlačidlo EXIT. Zaznie raz zvukový 
signál na potvrdenie nastavenia.

NASTAVENIE HODÍN
Stlačte tlačidlo MENU, pokým sa ikona „SET 
CLOCK“ nerozbliká. Aktuálne nastavenie 
hodín sa zobrazí na displeji.

Tlačidlami hore/dole nastavte čas.

Stlačte tlačidlo EXIT. Zaznie raz zvukový 
signál na potvrdenie nastavenia.

ČISTIACI CYKLUS
Stlačte tlačidlo MENU, pokým sa na displeji 
nerozbliká ikona „CLEAN CYCLE“ a na displeji 
sa nezobrazí „PUSH“.
Pre spustenie čistiaceho cyklu stlačte 
podsvietené tlačidlo MANUAL.

Ikona čistiaceho cyklu sa rozbliká a na displeji 
sa spustí odpočítavanie 370 sekúnd.

Spotrebič sa vráti späť do pohotovostného 
režimu, hneď ako je čistiaci cyklus ukončený.
Viac informácií nájdete v ďalšej časti návodu.

POUŽITIE VÁŠHO SPOTREBIČA CATLER
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POKROČILÉ NASTAVENIE
Stlačte a podržte tlačidlo pre 1 šálku.
Stlačte a podržte tlačidlo pre 1 šálku na 
vynechanie fázy predsparenia a dodanie vody 
do sparovacej hlavy pri plnom 9-barovom tlaku.
Uvoľnite tlačidlo na ukončenie extrakcie. 
Táto funkcia sa používa pri čistení sparovacej 
hlavy.

Stlačte a podržte tlačidlo pre 2 šálky
Stlačte a podržte tlačidlo pre 2 šálky na 
vynechanie fázy predsparenia a dodanie vody 
do sparovacej hlavy pri plnom 9-barovom tlaku.
Uvoľnite tlačidlo na ukončenie extrakcie. 
Táto funkcia sa používa pri čistení sparovacej 
hlavy.

Stlačte a podržte tlačidlo MANUAL.
Stlačte a podržte tlačidlo MANUAL na 
dodanie vody do sparovacej hlavy pri nízkom 
tlaku predsparenia. Hneď ako uvoľníte 
tlačidlo MANUAL, bude voda pretekať pri 
plnom 9-barovom tlaku. Stlačte tlačidlo 
MANUAL znovu na zastavenie extrakcie.
Táto funkcia sa používa na ručné ovládanie 
funkcie predsparenia.

VSTUP DO POKROČILÉHO NASTAVENIA
Vstup do pokročilého nastavenia:
Zatiaľ čo je spotrebič vypnutý, stlačte 
a podržte tlačidlo pre 1 šálku a potom ešte 
stlačte tlačidlo POWER súčasne.

POWER

POWER

VYPNITE SPOTREBIČ 

POTOM STLAČTE 
A PODRŽTE 

Obnova továrenského nastavenia
Predvolené nastavenia spotrebiča sú 
nasledujúce:
1. Teplota – 93 °C
2. Predsparenie – čas Pr07
3. Predsparenie – napájanie PP60
4. Teplota pary – 135 °C
5. Automatické vypnutie – ON (zapnuté)
6. Automatické spustenie – OFF (vypnuté)
7. Zvuková indikácia  – LO (Nízka)
8. Tvrdosť vody – 3
9. Čas objemu extrakcie – 30 / 30 sekúnd

Na obnovu továrenského nastavenia najprv 
vstúpte do pokročilého nastavenia. Na 
obrazovke sa zobrazí „RESt“. Stlačte tlačidlo 
MENU na resetovanie spotrebiča a obnovu 
pôvodných továrenských nastavení. Zaznie 
3-krát zvukový signál na potvrdenie.

Spotrebič vás upozorní na nastavenie 
tvrdosti vody. Tlačidlami hore/dole nastavte 
tvrdosť vody a potom stlačte tlačidlo MENU 
na potvrdenie alebo stlačte tlačidlo EXIT na 
návrat do pohotovostného režimu.

POUŽITIE VÁŠHO SPOTREBIČA CATLER
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Odvápnenie (dESc)
Používajte túto funkciu krok za krokom na 
správny postup odvápnenia.

Krok 1 – príprava na odvápnenie
a) Vypnite spotrebič a nechajte vychladnúť 

asi 1 hodinu.
b) Vyberte držiak filtra a uložte bokom.
c) Zatiaľ čo je spotrebič vypnutý, stlačte 

a podržte tlačidlo pre 1 šálku a potom 
ešte stlačte tlačidlo POWER súčasne.

d) Tlačidlami hore/dole vyberte „dESc“.
e) Stlačte tlačidlo MENU na vstup do režimu 

odvápnenia.
f ) Na displeji sa zobrazí „PUSH“. 
 Podsvietenie tlačidla MANUAL sa 

rozsvieti. V tejto fáze však ešte tlačidlo 
MANUAL nestlačte.

g) Vyprázdnite nádržku na vodu, vyberte 
vodný filter, potom naplňte nádržku 
na vodu odvápňovacím roztokom 
pripraveným podľa inštrukcií výrobcu. 
Naplňte nádržku na vodu po rysku 
maxima a vložte späť na svoje miesto.

h) Uistite sa, že je odkvapkávacia miska 
prázdna a správne inštalovaná. Na pravú 
stranu odkvapkávacej misky položte 
utierku, aby ste zadržali unikajúcu paru.

POZNÁMKA:
Spotrebič vystúpi z menu a spustí sa bez 
uloženia, ak do 30 sekúnd nevykonáte 
žiadnu akciu alebo stlačíte tlačidlo EXIT.

Krok 2 – vyprázdnenie nádrží na ohrev vody
a) Odstráňte silikónový kryt z pravej dolnej 

časti predného panela označeného 
DESCALE ACCESS.

DESCALE ACCESS DESCALE ACCESS

REMOVE

b) Pomocou plochého skrutkovača 
vyskrutkujte proti smeru hodinových 
ručičiek ľavú skrutku tak, aby sa ventil 
úplne otvoril. Voda začne tiecť z tohto 
otvoru do odkvapkávacej tácky.

c) To isté vykonajte s pravou skrutkou.
 Para začne unikať z ohrievačov vody.
 VAROVANIE: HORÚCA PARA!

DESCALE ACCESS

  VAROVANIE: HORÚCA PARA!

d) Zatvorte ventily, hneď ako voda prestane 
vytekať z obidvoch vývodov. Vyprázdnite 
odkvapkávaciu misku a znovu ju vložte 
späť.
VAROVANIE: HORÚCA PARA!

DESCALE ACCESS

e) Stlačte tlačidlo MANUAL na pokračovanie 
na ďalší krok.

POUŽITIE VÁŠHO SPOTREBIČA CATLER
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Krok 3 – spustenie odvápnenia

POZNÁMKA:
Ak nádržka na vodu nebola vybratá, 
potom ju znovu nasaďte alebo 
vyprázdnite, ikona nádržky na vodu 
5-krát zabliká, zaznie 3-krát zvukový 
signál a na displeji sa zobrazí „Fill Tank“ 
(naplniť nádržku na vodu).

POZNÁMKA:
Ak ohrievače vody nie sú prázdne, 
zaznie 3-krát zvukový signál, svetelné 
kontrolky 5-krát zablikajú a na displeji 
sa zobrazí „VALV“.

a) Spotrebič naplní ohrievače vody 
odvápňovacím roztokom a zahreje sa na 
požadovanú teplotu.

b) 20-minútový časovač sa spustí. 
Odpočítavanie je dokončené, hneď ako 
sa na displeji zobrazí PUSH.

 (To umožňuje roztoku rozpustiť usadený 
vodný kameň.)

Krok 4 – vyprázdnenie odvápňovacieho 
roztoku
a) Vyprázdnite nádržku na vodu, opláchnite 

a naplňte čistou vodou. Vložte späť do 
spotrebiča.

b) Uistite sa, že je odkvapkávacia miska 
prázdna a správne inštalovaná. Na pravú 
stranu odkvapkávacej misky položte 
utierku, aby ste zadržali unikajúcu paru.

DESCALE ACCESS

c) Vyskrutkujte najprv ľavú skrutku 
proti smeru hodinových ručičiek, 
pokým nebude ventil úplne otvorený. 
Voda začne z tohto otvoru tiecť do 
odkvapkávacej misky.

d) Opakujte rovnaký proces s pravou skrut-
kou. Para začne unikať z ohrievačov vody.

 VAROVANIE: HORÚCA PARA!

DESCALE ACCESS

  VAROVANIE: HORÚCA PARA!

e) Zatvorte ventily, hneď ako voda prestane 
vytekať z obidvoch vývodov. Vyprázdnite 
odkvapkávaciu misku a znovu ju vložte 
späť.

 VAROVANIE: HORÚCA PARA!

Krok 5 – naplnenie ohrievačov vody
Stlačte tlačidlo MANUAL a spustí sa 5-minú-
tový časovač. Odpočítavanie je dokončené, 
hneď ako sa na displeji zobrazí PUSH.
(Tým sa uvoľní roztok, ktorý zostal v systéme.)

POUŽITIE VÁŠHO SPOTREBIČA CATLER
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Krok 6 – vyčistenie ohrievačov vody
a) Vyprázdnite nádržku na vodu, opláchnite 

a vložte nový filter do nádržky.
b) Naplňte nádržku na vodu čistou vodou 

a vložte ju späť do spotrebiča.
c) Vyskrutkujte skrutky proti smeru 

hodinových ručičiek podľa 
predchádzajúcich inštrukcií, pokým 
nebudú úplne otvorené. Voda začne 
z týchto otvorov tiecť do odkvapkávacej 
misky.

d) Zatvorte ventily, hneď ako voda prestane 
vytekať z obidvoch otvorov. Vyprázdnite 
odkvapkávaciu misku a znovu ju vložte 
späť. VAROVANIE: HORÚCA PARA!

e) Stlačte tlačidlo MANUAL na dokončenie 
procesu odvápnenia. Spotrebič sa bude 
zahrievať ako normálne.

Teplota spotrebiča – ˚C/˚F (SEt)

Na displeji sa zobrazí teplota spotrebiča ako 
SEt. Stlačte tlačidlo MENU na nastavenie.
Tlačidlami hore a dole vyberte požadovanú 
teplotu spotrebiča. Stlačte tlačidlo MENU na 
potvrdenie.
Zaznie raz zvukový signál na potvrdenie 
nastavenia.
Stlačte tlačidlo EXIT na návrat do 
pohotovostného režimu.

Teplota pary (StEA)

Nastavte teplotu pary na ovládanie tlaku 
dodávanej pary.
Nízka teplota pary slúži na napenenie 
menšieho objemu mlieka a zároveň budete 
mať lepšiu kontrolu nad napenením. Vyššia 
teplota pary slúži na napenenie väčšieho 
objemu mlieka.
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte STEAM.
Tlačidlami hore a dole vyberte požadovanú 
teplotu pary.
Stlačte tlačidlo MENU na potvrdenie.
Zaznie raz zvukový signál na potvrdenie 
nastavenia.

Vypnutie automatického vypnutia (A OF)

Toto nastavenie umožňuje deaktivovať 
funkciu automatického vypnutia.
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte AUTO OFF.
Tlačidlami hore a dole vyberte Off (vypnuté) 
alebo On (zapnuté). Stlačte tlačidlo MENU na 
potvrdenie.
Zaznie raz zvukový signál na potvrdenie 
nastavenia.

.

POUŽITIE VÁŠHO SPOTREBIČA CATLER
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Akustické signály spotrebiča (Snd)

Spotrebič umožňuje nastaviť hlasitosť 
akustických signálov (tzv. pípnutia).
• HI – vysoká hlasitosť
• LO – nízka hlasitosť
• OFF – hlasitosť vypnutá
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte Audio.
Tlačidlami hore a dole nastavte požadovanú 
hlasitosť. Stlačte tlačidlo MENU na 
potvrdenie.
Zaznie raz zvukový signál na potvrdenie 
nastavenia.

Ovládanie objemu (vOL)

Táto funkcia umožňuje nastaviť čas a objem 
extrahovaného espressa.
Stlačte tlačidlo MENU na nastavenie. 
Tlačidlami hore a dole vyberte FLo (tok) 
alebo SEc (čas).
Stlačte tlačidlo MENU na potvrdenie. Zaznie 
raz zvukový signál na potvrdenie nastavenia.

NASTAVENIE PREDSPARENIA
Programovanie predsparenia
Zatiaľ čo je spotrebič v pohotovostnom re-
žime, stlačte súčasne tlačidlá hore a dole na 
vstup do režimu programovania predsparenia.
Stlačte tlačidlo MENU na prepnutie medzi ča-
som predsparenia a výkonom predsparenia.

Čas predsparenia
Na displeji sa zobrazí aktuálny nastavený čas 
predsparenia.
Tlačidlami hore/dole nastavte čas.

Odporúčame nastaviť čas predsparenia 
v rozmedzí medzi 5 a 15 sekundami.

Výkon predsparenia
Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie.
Výkon predsparenia
Tlačidlami hore/dole nastavte výkon 
predsparenia.

Odporúčame nastaviť výkon predsparenia 
v rozmedzí medzi 50 a 65. Stlačte tlačidlo 
EXIT na návrat do pohotovostného režimu.

POUŽITIE VÁŠHO SPOTREBIČA CATLER
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VAROVNÉ KONTROLKY
Svetelná kontrolka pary (STEAM) sa 
rozblikala pri zapnutí
Spotrebič sa neuvedie do režimu zapnutia, 
ak je páka pary v pozícii OPEN a svetelná 
kontrolka pary (STEAM) bliká.
Páku pary uveďte do pozície CLOSED 
a spotrebič sa uvedie do režimu zapnutia.

Svetelná kontrolka horúcej vody (HOT 
WATER) sa rozblikala pri zapnutí
Spotrebič sa neuvedie do režimu zapnutia, 
ak je ovládač horúcej vody v pozícii OPEN 
a svetelná kontrolka horúcej vody (HOT 
WATER) bliká.
Ovládač horúcej vody uveďte do pozície 
CLOSED a spotrebič sa uvedie do režimu 
zapnutia.

Svetelná kontrolka horúcej vody (HOT 
WATER) bliká
Svetelná kontrolka horúcej vody (HOT 
WATER) bude blikať, ak bola funkcia horúcej 
vody používaná dlhšie než 1 minútu.
Ovládač horúcej vody uveďte do pozície 
CLOSED a spotrebič sa uvedie do 
pohotovostného režimu.

NAPLNENIE NÁDRŽKY NA VODU
Spotrebič je vybavený funkciou, ktorá 
kontroluje stav vody v nádržke na vodu.
Ikona naplnenia nádržky na vodu (FILL TANK) 
sa zobrazí na displeji.

Ak sa ikona naplnenia nádržky na vodu (FILL 
TANK) zobrazí na displeji, pridajte vodu do 
nádržky, pokým sa spotrebič neuvedie do 
pohotovostného režimu.

CLEAN ME! (VYČISTI MA!)
Spotrebič je schopný automaticky 
odpočívať 200 extrakcií kávy vykonaných od 
posledného čistenia.
Pri nasledujúcom zapnutí spotrebiča sa na 
displeji zobrazí ikona CLEAN ME (VYČISTI 
MA!).

Viac informácií o tom, ako vykonať proces 
čistenia, nájdete v ďalšej časti návodu.

SERVIS
Aby ste zaistili dlhodobú životnosť spotrebiča 
pri extrakcii kávy a parného čistenia, je 
dôležité spotrebič odovzdať autorizovanému 
servisnému stredisku, hneď ako sa na displeji 
zobrazí SERVICE.
Ikona SERVICE sa spravidla objavuje po 
6 000 cykloch, teda 4 – 5 rokoch 
pravidelného používania v domácom 
prostredí.
Častosť zobrazenia tejto ikony závisí od 
častosti používania.
Obráťte sa na zákaznícky servis značky Catler.

POUŽITIE VÁŠHO SPOTREBIČA CATLER
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PREDHRIATIE
Predhriatie šálky alebo pohára
Zahriata šálka napomáha udržať optimálnu 
teplotu kávy. Šálku môžete predhriať po-
mocou horúcej vody z vývodu horúcej vody 
a umiestnením na plochu na predhriatie šálok.

Predhriatie držiaka a filtrov (sitiek)
Studený držiak a filtre (sitká) môžu znížiť 
teplotu extrakcie natoľko znateľne, že môžu 
výrazne ovplyvniť kvalitu výslednej kávy. 
Vždy sa uistite, že sú držiak aj filtre (sitká) 
pred každým ich použitím predhriate 
horúcou vodou z vývodu horúcej vody alebo 
sparovacej hlavy.

POZNÁMKA:
Vždy utrite fi ltre (sitká) pred vložením 
a natlačením kávy, lebo vlhkosť môže 
podporiť tvorbu tzv. kanálov, kde voda 
počas extrakcie obteká mletú kávu.

VÝBER SPRÁVNEHO FILTRA (SITKA)
Filtre s jednoduchým dnom
Používajte filtre s jednoduchým dnom, ak 
máte čerstvo namletú kávu.
Filtre s jednoduchým dnom umožňujú 
používateľovi možnosť celoživotného 
experimentu s mletou kávou, dávkovaním 
a utlačením na dosiahnutie vyváženej chuti 
pripravovanej kávy.

• Použite filter s jednoduchým dnom pre 
1 šálku pri príprave jednej porcie kávy 
a filter s jednoduchým dnom pre 2 šálky 
na prípravu dvoch porcií kávy, silnej kávy 
do veľkej šálky alebo hrnčeka.

Filtre s dvojitým dnom
Použite filtre s dvojitým dnom, ak používate 
už dopredu mletú kávu.
Filtre s dvojitým dnom pomáhajú regulovať 
tlak a optimalizujú extrakciu bez ohľadu na 
stupeň mletej kávy, dávkovanie, utlačenie 
alebo čerstvosť kávy.

• Použite fi lter s dvojitým dnom pre 1 šálku 
pri príprave jednej porcie kávy a fi lter 
s dvojitým dnom pre 2 šálky na prípravu 
dvoch porcií kávy, silnej kávy do veľkej 
šálky alebo hrnčeka.

MLETIE
Pri mletí treba dbať na to, aby bola káva 
jemná, avšak nie príliš jemná. Stupeň mletia 
ovplyvní rýchlosť toku vody, ktorou bude 
voda skrz namletú kávu pretekať filtrom, 
a zároveň aj výslednú chuť kávy.
Ak je káva namletá príliš najemno (vyzerá 
ako prášok a pri premrvení medzi prstami sa 
podobá hladkej múke), voda nebude môcť 
skrz kávu pretekať, aj keď bude pod tlakom.
Výsledná káva bude preextrahovaná, tmavá 
a horúca.
Ak je káva namletá nahrubo, voda pretečie 
kávou vo filtri veľmi rýchlo. Výsledná káva 
bude podextrahovaná, bez výraznej farby 
a chuti.

DÁVKOVANIE A UTLÁČANIE KÁVY
• Filter (sitko) utrite čistou utierkou.
• Použite filtre s jednoduchým 

dnom a dostatočné množstvo kávy 
na naplnenie filtra.

TIPY NA PRÍPRAVU KÁVY

TIPY NA PRÍPRAVU KÁVY
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• Utlačte niekoľkými stlačeniami kávu 
vo filtri, aby ste ju rovnomerne rozložili 
a utlačili v sitku.

• Utlačte ju dosť pevne (vyvinutý tlak 
15 – 20 kg). Počet stlačení nie je tak 
dôležitý ako stále stlačenie po celý čas.

• Na správne dávkovanie by mala byť 
kovová hrana tampera zarovnaná 
s hornou časťou filtra PO konečnom 
utlačení kávy.

ZAROVNANIE KÁVY
• Vložte Razor™ do filtra, pokým sa jeho 

ramená nedotknú okraja filtra. Ostrie 
pomôcky na zarovnanie kávy by malo byť 
vnorené do utlačenej kávy.

• Filter s utlačenou kávou držte v jednej 
ruke nad odklepávacou miskou, popr. 
nad odpadkovým košom, otočte Razor™ 
dookola, aby ste odstránili prebytočnú 
kávu z filtra. Teraz je filter naplnený 
správnym množstvom kávy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zotrite prebytočnú kávu z okraja filtra, 
aby ste zaistili správnu tesniacu schop-
nosť pri vložení do sparovacej hlavy.

POZNÁMKA:
Ak je čas extrakcie príliš krátky, treba 
namlieť kávu najemno a opakovať 
vyššie uvedené kroky.
Ak je čas extrakcie príliš dlhý, treba 
namlieť kávu nahrubo a opakovať 
vyššie uvedené kroky.

VYČISTENIE SPAROVACEJ HLAVY
• Pred vložením filtra do sparovacej hlavy 

nechajte hlavou pretiecť malé množstvo 
vody stlačením a podržaním tlačidla 
pre 1 šálku. Tým odstránite zvyšky 
mletej kávy z predchádzajúcej prípravy 
a zároveň stabilizujete teplotu hlavy pred 
samotnou extrakciou.

VLOŽENIE DRŽIAKA FILTRA
Vložte držiak filtra pod sparovaciu hlavu 
tak, aby rukoväť bola zarovnaná s nápisom 
„INSERT“ na sparovacej hlave. Vložte držiak 
do sparovacej hlavy a otočte ním v smere 
šípky, teda k stredu sparovacej hlavy, pokým 
neucítite odpor.

EXTRAKCIA KÁVY
• Vložte predhriate šálky pod držiak 

a stlačte tlačidlo pre 1 alebo 2 šálky.
• Káva začne vytekať po asi 8 – 10 sekun-

dách (čas extrakcie) a mala by dosahovať 
konzistenciu kvapkajúceho medu.

• Ak voda začne vytekať po menej než 
6 sekundách, je možné, že máte buď 
málo kávy vo filtri, alebo je káva namletá 
príliš nahrubo. Toto je PREEXTRAHOVANÁ 
káva.

• Ak káva začne vytekať, ale nevyteká po 
asi 15 sekundách, je káva namletá na 
príliš jemno. Toto je PODEXTRAHOVANÁ 
káva.

Lahodná káva je dosiahnutá perfektným 
vyvážením medzi sladkosťou, kyslosťou 
a horkosťou.

TIPY NA PRÍPRAVU KÁVY
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Chuť vašej kávy závisí od mnohých faktorov, 
ako sú typ kávových zŕn, stupeň praženia, 
čerstvosť, hrubosť alebo jemnosť mletej kávy, 
dávkovanie mletej kávy a tlak pri utlačení.
Zohľadnite tieto faktory pri príprave kávy, 
aby ste dosiahli tú pravú chuť.

SPRIEVODCA EXTRAKCIOU

STUPEŇ MLETIA ČAS EXTRAKCIE

PREEXTRAHOVANÁ KÁVA

HORÚCA • ZVIERAVÁ
PRÍLIŠ JEMNÁ NAD 40 s

VYVÁŽENÁ KÁVA OPTIMÁLNA 25 – 35 s

PODEXTRAHOVANÁ KÁVA

NEROZVINUTÁ • KYSLÁ
PRÍLIŠ HRUBÁ POD 20 s

NAPENENIE MLIEKA
• Vždy používajte čerstvé studené mlieko.
• Naplňte nádobku na napenenie až po „V“ 

v dolnej časti hubice.
• Parnú dýzu otočte nad odkvapkávaciu 

mriežku a otočte ovládač pary, aby ste 
vyčistili parnú dýzu od skondenzovanej 
vody.

• Ponorte koniec parnej dýzy 1 – 2 cm pod 
hladinu mlieka, bližšie k pravej strane 
nádobky v uhle 45 stupňov.

• Otočte ovládač pary do pozície OPEN.
• Udržujte koniec parnej dýzy tesne pod 

hladinou mlieka, pokým mlieko nezačne 
víriť v smere hodinových ručičiek 
a nezačne sa špirálovo otáčať.

• Pomaly vynorte dýzu tesne k hladine 
mlieka, zatiaľ čo sa mlieko otáča. Dýza 
sa tak dostane tesne k hladine mlieka 
a začne do mlieka púšťať vzduchové 
bublinky. Môžete zároveň opatrne 
vysunúť koniec parnej dýzy nad hladinu, 
aby ste zrýchlili cirkuláciu mlieka.

• Udržujte koniec parnej dýzy pod alebo 
tesne pri hladine kvôli cirkulácii mlieka. 
Peňte mlieko, pokým nedosiahnete 
príslušný objem.

• Teraz ponorte parnú dýzu hlbšie do 
mlieka, aby sa prehriala spodná časť 
nádoby, ale udržujte stálu cirkuláciu 
mlieka. Správna teplota mlieka je medzi 
60 – 65 °C, túto teplotu poznáte pri 
dotyku dna nádoby.

•  Pred vybratím parnej dýzy z mlieka 
otočte ovládač pary do pozície CLOSED.

• Nádobku s napeneným mliekom odložte 
bokom, ovládač pary otočte do pozície 
OPEN a vyčistite zvyšky mlieka parou 
z parnej dýzy. Potom utrite navlhčenou 
utierkou.

• Nádobkou s mliekom klepnite 
o pracovnú dosku, aby ste odstránili 
nežiaduce bubliny.

• Zatočte nádobkou, aby ste dosiahli 
hladkú a jemnú textúru mlieka.

• Nalejte mlieko priamo do kávy.
• Kľúčom k úspechu je, že treba pracovať 

dostatočne rýchlo, než sa mlieko začne 
oddeľovať a crema začne miznúť.

RADY A TIPY
• Vždy používajte čerstvo namletú 

kávu na dosiahnutie jedinečnej 
chuti a štruktúry.

• Používajte čerstvo pražené 
kávové zrná s dátumom praženia 
a spotrebujte ich do 3 týždňov od 
dátumu praženia.

• Uchovávajte kávové zrná na 
chladnom, tmavom a suchom 
mieste. Ak máte možnosť, skladujte 
ich vo vákuovej nádobe.

• Nakupujte kávové zrná v malých 
dávkach, aby ste znížili dĺžku 
skladovania, neskladujte viac než 
1-týždňovú dávku.

• Meľte kávu tesne pred prípravou 
kávy, lebo mletá káva rýchlo stráca 
svoju chuť a arómu.

TIPY NA PRÍPRAVU KÁVY
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ČISTIACI CYKLUS
• Ak sa na displeji zobrazí CLEAN ME! 

(po cca 200 extrakciách), treba vykonať 
čistiaci cyklus.

• Vložte dodávaný čistiaci disk do filtra pre 
1 šálku spoločne s 1 čistiacou tabletou.

• Vložte držiak s vloženým filtrom do 
sparovacej hlavy.

• Uistite sa, že je nádržka na vodu plná 
studenej vody z kohútika.

• Uistite sa, že je odkvapkávacia miska 
prázdna a správne vložená.

• Stlačte tlačidlo MENU, pokým sa na 
displeji nerozbliká ikona „CLEAN CYCLE“ 
a na displeji sa nezobrazí „PUSH“.

• Na spustenie čistiaceho cyklu stlačte 
podsvietené tlačidlo MANUAL.

• Ikona čistiaceho cyklu sa rozbliká a na 
displeji sa spustí odpočítavanie 
370 sekúnd.

• Hneď ako je čistiaci cyklus dokončený, 
vyberte držiak filtra a uistite sa, že sa 
čistiaca tableta úplne rozpustila.

 Ak sa tableta úplne nerozpustila, 
opakujte vyššie uvedený krok, avšak bez 
vloženia novej tablety.

• Filter a držiak filtra pred ďalším použitím 
dôkladne opláchnite.

INŠTALÁCIA VODNÉHO FILTRA
• Ponorte filter v pohári vody na asi 

5 minút.
• Opláchnite pod tečúcou vodou.
• Vložte filter do držiaka vodného filtra.
• Nastavte dátum výmeny na +2 mesiace.
• Inštalujte držiak filtra do nádržky na 

vodu.
• Nádržku na vodu vložte do spotrebiča.
 Uistite sa, že je riadne vložený 

a upevnený v spotrebiči.

POZNÁMKA:
Ohľadom kúpy fi ltra sa obráťte na 
zákaznícky servis značky Catler.

POZNÁMKA:
Meňte vodný fi lter každé dva mesiace.
Obráťte sa na zákaznícky servis značky 
Catler.

ČISTENIE PARNEJ DÝZY
• Utrite parnú dýzu mäkkou a zľahka 

namočenou hubkou a ihneď po použití 
vyčistite parnú dýzu trochou pary.

• Ak sa niektorý z otvorov parnej dýzy 
upchá, uistite sa, že je ovládač pary 
v pozícii CLOSED a pomocou ihly čistiacej 
pomôcky vyčistite zapchatý otvor.

• Ak je dýza stále zablokovaná, otvor 
v čistiacej pomôcke slúži ako skrutkovač 
a jeho pomocou odskrutkujte koniec 
parnej dýzy, ktorý namočte do teplej 
vody.

 Naskrutkujte koniec parnej dýzy späť 
opäť pomocou otvoru v čistiacej 
pomôcke.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
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ČISTENIE FILTROV A DRŽIAKA FILTRA
• Filtre a držiak filtra opláchnite pod 

tečúcou horúcou vodou priamo po 
použití, aby ste odstránili zvyšky kávy.

 Ak sa otvory vo filtroch upchajú, 
rozpustite jednu čistiacu tabletu 
v horúcej vode a namočte filtre a držiak 
filtra do tohto roztoku na asi 20 minút. 
Riadne opláchnite.

ČISTENIE SPAROVACEJ HLAVY
• Sparovaciu hlavu a vonkajší povrch 

spotrebiča utrite mäkkou hubkou zľahka 
namočenou vo vode, aby ste odstránili 
zvyšky kávy.

• Pravidelne vykonávajte čistenie 
sparovacej hlavy s nasadeným držiakom 
a vloženým fi ltrom, aby ste odstránili 
zvyšky kávy.

ČISTENIE VODNÉHO POTRUBIA 
V SPAROVACEJ HLAVE
• Vložte čistiaci disk do filtra pre 1 šálku.
• Vložte do držiaka a tento do sparovacej 

hlavy.
• Stlačte tlačidlo pre 1 šálku na vyvinutie 

tlaku vo filtri.
• Opakujte niekoľkokrát, aby ste odstránili 

zvyšky kávového oleja vo vodnom 
potrubí.

ČISTENIE ODKVAPKÁVACEJ MISKY 
A SCHRÁNKY PRE PRÍSLUŠENSTVO
• Odkvapkávaciu misku je možné vybrať, 

vyliať a vyčistiť po každom použití alebo 
ak sa zobrazí indikátor Empty Me!

• Odstráňte mriežku odkvapkávacej misky. 
Umyte teplou mydlovou vodou.

 Indikátor Empty Me! je zároveň možné 
vybrať z misky.

• Schránku pre príslušenstvo vyberte 
a utrite mäkkou a zľahka namočenou 
hubkou (nepoužívajte hrubé čistiace 
prostriedky, drôtenky, hubky 
s drôtenkami a pod.).

ČISTENIE VONKAJŠIEHO POVRCHU 
A PLOCHY NA NAHRIEVANIE ŠÁLOK
• Vonkajší povrch a plochu na nahrievanie 

šálok utrite mäkkou a zľahka namočenou 
hubkou.

 Utrite mäkkou suchou utierkou. 
Nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky, 
drôtenky, hubky s drôtenkami a pod., 
lebo by mohli povrch poškrabať.

POZNÁMKA:
Spotrebič ani žiadna jeho časť nie sú 
vhodné na umývanie v umývačke 
riadu.

ODVÁPNENIE SPOTREBIČA
Informácie, ako vstúpiť do pokročilého menu, 
nájdete na strane 20.
Zvoľte požadovanú možnosť odvápnenia.

Odvápnenie (dESc)
Používajte túto funkciu krok za krokom na 
správny postup odvápnenia.

Krok 1 – príprava na odvápnenie
a) Vypnite spotrebič a nechajte vychladnúť 

asi na 1 hodinu.
b) Zatiaľ čo je spotrebič vypnutý, stlačte 

a podržte tlačidlo pre 1 šálku a potom 
ešte stlačte tlačidlo POWER súčasne.

c) Tlačidlami hore/dole vyberte „dESc“.
d) Stlačte tlačidlo MENU na vstup do režimu 

odvápnenia.
e) Na displeji sa zobrazí „PUSH“.
 Tlačidla POWER a MANUAL sa rozsvietia.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
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f ) Vyprázdnite nádržku na vodu, vyberte 
vodný filter, potom naplňte nádržku 
na vodu odvápňovacím roztokom 
pripraveným podľa inštrukcií výrobcu. 
Naplňte nádržku na vodu po rysku 
maxima a vložte späť na svoje miesto.

g) Uistite sa, že je odkvapkávacia miska 
prázdna a správne inštalovaná. Na pravú 
stranu odkvapkávacej misky položte 
utierku, aby ste zadržali unikajúcu paru.

POZNÁMKA:
Spotrebič vystúpi z menu a spustí 
sa bez uloženia, ak do 30 sekúnd 
nevykonáte žiadnu akciu alebo stlačíte 
tlačidlo EXIT.

Krok 2 – vyprázdnenie nádrží na ohrev 
vody
a) Odstráňte silikónový kryt z pravej dolnej 

časti predného panela označeného 
DESCALE ACCESS.

DESCALE ACCESS DESCALE ACCESS

REMOVE

b) Pomocou plochého skrutkovača 
vyskrutkujte proti smeru hodinových 
ručičiek ľavú skrutku tak, aby sa ventil 
úplne otvoril. Voda začne tiecť z tohto 
otvoru do odkvapkávacej tácky.

c) To isté vykonajte s pravou skrutkou.
 Para začne unikať z ohrievačov vody.
 VAROVANIE: HORÚCA PARA!

DESCALE ACCESS

  VAROVANIE: HORÚCA PARA!

d) Zatvorte ventily, hneď ako voda prestane 
vytekať z obidvoch vývodov. Vyprázdnite 
odkvapkávaciu misku a znovu ju vložte 
späť.

 VAROVANIE: HORÚCA PARA!

DESCALE ACCESS

e) Stlačte tlačidlo MANUAL na pokračovanie 
na ďalší krok.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
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Krok 3 – spustenie odvápnenia

POZNÁMKA:
Ak nádržka na vodu nebola vybratá, 
potom ju znovu nasaďte alebo 
vyprázdnite, ikona nádržky na vodu 
5-krát zabliká, zaznie 3-krát zvukový 
signál a na displeji sa zobrazí „Fill Tank“ 
(naplniť nádržku na vodu).

POZNÁMKA:
Ak ohrievače vody nie sú prázdne, 
zaznie 3-krát zvukový signál, svetelné 
kontrolky 5-krát zablikajú a na displeji 
sa zobrazí „VALV“.

a) Spotrebič naplní ohrievače vody 
odvápňovacím roztokom a zahreje na 
požadovanú teplotu.

b) 20-minútový časovač sa spustí. 
Odpočítavanie je dokončené, hneď ako 
sa na displeji zobrazí PUSH.

 (To umožňuje roztoku rozpustiť usadený 
vodný kameň.)

Krok 4 – vyprázdnenie odvápňovacieho 
roztoku
a) Vyprázdnite nádržku na vodu, opláchnite 

a naplňte čistou vodou. Vložte späť do 
spotrebiča.

b) Uistite sa, že je odkvapkávacia miska 
prázdna a správne inštalovaná. Na pravú 
stranu odkvapkávacej misky položte 
utierku, aby ste zadržali unikajúcu paru.

DESCALE ACCESS

c) Vyskrutkujte najprv ľavú skrutku 
proti smeru hodinových ručičiek, 
pokým nebude ventil úplne otvorený. 
Voda začne z tohto otvoru tiecť do 
odkvapkávacej misky.

d) Opakujte rovnaký proces s pravou 
skrutkou. Para začne unikať z ohrievačov 
vody.

 VAROVANIE: HORÚCA PARA!

DESCALE ACCESS

  VAROVANIE: HORÚCA PARA!

d) Zatvorte ventily, hneď ako voda prestane 
vytekať z obidvoch vývodov. Vyprázdnite 
odkvapkávaciu misku a znovu ju vložte 
späť.

 VAROVANIE: HORÚCA PARA!

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
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Krok 5 – naplnenie ohrievačov vody
Stlačte tlačidlo MANUAL a spustí sa 
5-minútový časovač. Odpočítavanie je 
dokončené, hneď ako sa na displeji zobrazí 
PUSH.
(Tým sa uvoľní roztok, ktorý zostal v systéme.)

Krok 6 – naplnenie ohrievačov vody
a) Vyprázdnite nádržku na vodu, opláchnite 

a vložte nový filter do nádržky.
b) Naplňte nádržku na vodu čistou vodou 

a vložte ju späť do spotrebiča.
c) Vyskrutkujte skrutky proti smeru 

hodinových ručičiek podľa 
predchádzajúcich inštrukcií, pokým 
nebudú úplne otvorené.

 Voda začne z tohto otvoru tiecť do 
odkvapkávacej misky.

d) Zatvorte ventily, hneď ako voda prestane 
vytekať z obidvoch vývodov. Vyprázdnite 
odkvapkávaciu misku a znovu ju vložte 
späť. VAROVANIE: HORÚCA PARA!

e) Stlačte tlačidlo MANUAL na dokončenie 
procesu odvápnenia. Spotrebič sa bude 
zahrievať ako normálne.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
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PROBLÉM MOŽNÉ PRÍČINY RIEŠENIE

Ikona horúcej vody bliká, 
hneď ako spotrebič zapnete.

• Ovládač horúcej vody je 
v pozícii OPEN.

Ovládač horúcej vody uveďte 
do pozície CLOSED.

Ikona pary bliká, hneď ako 
spotrebič zapnete.

• Páka pary je v pozícii OPEN. Páku pary uveďte do pozície 
CLOSED.

Voda nevyteká zo sparovacej 
hlavy

• Spotrebič nedosahuje 
prevádzkovú teplotu.

Nechajte spotrebič, aby dosiahol 
prevádzkovú teplotu. Hneď ako 
podsvietenie tlačidla POWER 
prestane blikať, je spotrebič 
pripravený na prevádzku.

• Nádržka na vodu je prázdna. Naplňte nádržku na vodu.

• Nádržka na vodu nie je 
správne vložená.

Zasuňte nádržku na vodu úplne 
do spotrebiča a zaistite.

Ikona FILL TANK je zobrazená 
na displeji, ale nádržka na 
vodu je plná.

• Nádržka na vodu nie je 
správne vložená.

Zasuňte nádržku na vodu úplne 
do spotrebiča a zaistite.

Spotrebič nevydáva paru ani 
horúcu vodu

• Spotrebič nie je zapnutý. Uistite sa, že je zástrčka 
prívodného kábla vložená do 
sieťovej zásuvky a stlačili ste 
tlačidlo POWER.

Spotrebič nevydáva horúcu 
vodu.

• Nádržka na vodu je prázdna. Naplňte nádržku na vodu.

Spotrebič nevydáva paru. • Parná dýza je upchaná. Pomocou ihly čistiacej pomôcky 
vyčistite otvory na konci 
parnej dýzy. Ak je dýza stále 
zablokovaná, otvor v čistiacej 
pomôcke slúži ako skrutkovač 
a jeho pomocou odskrutkujte 
koniec parnej dýzy, ktorý 
namočte do teplej vody.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
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PROBLÉM MOŽNÉ PRÍČINY RIEŠENIE

Spotrebič je zapnutý, 
ale nespustí sa.

Vypnite spotrebič. Vyčkajte 
60 minút a potom znovu 
zapnite.

Ak problém pretrváva, obráťte 
sa na zákaznícky servis značky 
Catler.

Para vychádza zo sparovacej 
hlavy.

Vypnite spotrebič. Vyčkajte 
60 minút a potom znovu 
zapnite.

Ak problém pretrváva, obráťte 
sa na zákaznícky servis značky 
Catler.

Káva iba kvapká z výtokového 
otvoru držiaka.

• Káva je namletá príliš 
najemno.

Použite kávu s hrubším 
namletím.

• Vo fi ltri je príliš veľa kávy. Znížte dávkovanie kávy 
pomocou Razor™.

• Otvory vo fi ltri môžu byť 
upchaté.

Pomocou ihly čistiacej pomôcky 
vyčistite otvory vo fi ltri, ktoré sa 
nachádzajú v spodnej časti fi ltra. 
Ak sa otvory vo fi ltroch upchajú, 
rozpustite jednu čistiacu tabletu 
v horúcej vode a namočte 
fi ltre a držiak fi ltra do tohto 
roztoku na asi 20 minút. Riadne 
opláchnite.
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PROBLÉM MOŽNÉ PRÍČINY RIEŠENIE

Káva vyteká príliš rýchlo. • Káva je namletá príliš 
nahrubo.

Použite kávu s jemným 
namletím.

a/alebo • Vo fi ltri je príliš málo kávy. Zvýšte dávkovanie kávy 
a pomocou RAZOR™ odstráňte 
prebytočné množstvo kávy 
po utlačení.

Indikátor tlaku nedosahuje 
9 barov.

• Káva nie je správne utlačená. Tlak utlačenia kávy má byť 
medzi 15 – 20 kg.

Ak vyššie uvedené odporúčanie 
nepomôže, skontrolujte 
spotrebič. Vložte PRÁZDNY fi lter 
s dvojitým dnom do držiaka 
(buď na 1, alebo 2 šálky). Stlačte 
tlačidlo MANUAL. Ak indikátor 
tlaku prekročí 5 barov, je 
spotrebič v poriadku. Uistite sa, 
že používate správne množstvo 
aj pomocou Razor™. Ak je 
množstvo kávy správne, použite 
jemnejšie namletú kávu. Ak 
indikátor tlaku stále nepresahuje 
5 barov, obráťte sa na zákaznícky 
servis značky Catler.

Káva nie je dostatočne teplá. • Šálky neboli predhriate. Opláchnite šálky pod horúcou 
vodou a umiestnite ich na 
plochu na nahrievanie šálok.

• Mlieko nebolo dostatočné 
teplé (ak pripravujete 
cappuccino alebo latté 
a pod.).

Zahrejte mlieko, nádobka na 
napenenie by mala byť teplá na 
dotyk. 
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PROBLÉM MOŽNÉ PRÍČINY RIEŠENIE

Káva nemá cremu. • Kávové zrná sú staré. Kupujte čerstvo pražené kávové 
zrná s dátumom praženia.

• Používajte fi ltre 
s jednoduchým dnom pre 
čerstvo namletú kávu.

Uistite sa, že používate fi ltre 
s dvojitým dnom pre dopredu 
namletú kávu.

Káva vyteká z okrajov držiaka 
fi ltra.

• Držiak fi ltra nebol správne 
vložený do sparovacej hlavy.

Uistite sa, že bol držiak 
fi ltra otočený po vložení do 
sparovacej hlavy smerom 
doprava cez stred, až ucítite 
odpor. Otočenie cez stred 
nezničí tesnenie.

a/alebo • Na okraji držiaka zostali 
zvyšky namletej kávy.

Zotrite prebytočnú kávu z okraja 
fi ltra, aby ste zaistili správnu 
tesniacu schopnosť pri vložení 
do sparovacej hlavy.

Počas extrakcie sa držiak fi ltra 
uvoľňuje zo sparovacej hlavy.

• Okraj držiaka fi ltra je mokrý 
alebo jeho vonkajšia časť 
je mokrá. Mokrý povrch 
znižujte trenie potrebné 
na umiestnenie držiaka fi ltra 
do sparovacej hlavy a pri 
extrakcii.

Pred vložením kávy a následným 
vložením do sparovacej hlavy sa 
vždy uistite, že sú fi lter aj držiak 
fi ltra suché.

• Vo fi ltri je príliš veľa kávy. Pomocou RAZOR™ odstráňte 
prebytočné množstvo kávy 
z fi ltra.

Nie je možné nastaviť čas 
automatického spustenia.

• Hodiny nie sú nastavené. Nastavte hodiny.

Na displeji sa zobrazili 
chybové hlásenia E1, E2, E3.

• Tieto chybové hlásenia 
nemôžete opraviť používateľ 
sám.

Obráťte sa na zákaznícky servis 
značky Catler.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
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PROBLÉM MOŽNÉ PRÍČINY RIEŠENIE

Kávová usadenina sa lepí na 
sparovaciu hlavu.

• Ide o normálny jav, ktorý sa 
občas stane. Suchá kávová 
usadenina vytvára vákuum 
v hornej časti kávovej 
usadeniny, ktorá sa občas 
prichytí k okraju vývodu 
v sparovacej hlave miesto 
toho, aby sa uvoľnila späť do 
fi ltra.

Je stále počuť zvuk čerpadla. / 
Para je príliš horúca. / Horúca 
voda uniká.

• Použili ste demineralizovanú 
alebo destilovanú vodu, 
ktorá môže ovplyvniť, ako sa 
spotrebič správa v určitých 
funkciách.

Odporúčame používať iba 
studenú vodu z vodovodného 
kohútika. Neodporúčame 
používať vodu so žiadnym alebo 
nízkym obsahom minerálov, 
ako je demineralizovaná alebo 
destilovaná voda. Obráťte sa na 
zákaznícky servis značky Catler.
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Akú kávu by ste mali 
vyskúšať
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CAPPUCCINO
Jedná dávka espresa s napeneným mliekom 
a ozdobená čokoládou v prášku.

ESPRESSO
Jedná dávka espressa. Intenzívne 
a aromatické, taktiež známe ako „short black“, 
sa podáva v malých šálkach alebo pohároch.

LATTÉ
Latté sa skladá z jednej dávky espressa 
a napeneného mlieka a asi 10 mm peny.

MACCHIATO
Tradične podávané v malých šálkach, 
macchiato môže byť podávané aj vo 
vysokých pohároch s mliekom alebo 
napeneným mliekom.

LONG BLACK
Nalejeme najprv horúcu vodu a potom jednu 
dávku espressa (jednoduché alebo dvojité), 
tým je zachovaná crema.

RISTRETTO
Ristretto je veľmi malé espresso, asi 15 ml, 
zvýraznené svojou intenzívnou chuťou 
a arómou.

AKÚ KÁVU BY STE MALI VYSKÚŠAŤ

AKÚ KÁVU BY STE MALI VYSKÚŠAŤ
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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 
komunálneho 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 
produktu 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.

 03/2014
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