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Gratulujeme
vám ku kúpe vášho nového espressa ES 4050.
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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:

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽITIE VÁŠHO 
ESPRESSA ES 4050

• 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.

• Neumiestňujte 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 vodou. 
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, ak 
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, 
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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, 
skôr ako ho začnete čistiť, skôr 
ako ho budete prenášať inam, 
rozoberať, zostavovať alebo 
pred jeho uložením.

• Prístroj aj 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, pretože 
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 NA POUŽÍVANIE 
VŠETKÝCH ELEKTRICKÝCH 
ZARIADENÍ
• Tento spotrebič môžu 

používať deti vo veku 8 rokov 
a staršie a osoby so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo 
mentálnymi schopnosťami 
alebo nedostatkom skúseností 
a znalostí, ak sú pod 
dozorom alebo boli poučené 
o používaní spotrebiča 
bezpečným spôsobom 
a rozumejú prípadným 
nebezpečenstvám. Deti sa 
so spotrebičom nesmú hrať. 
Čistenie a údržbu vykonávanú 
používateľom nesmú 
vykonávať deti bez dozoru.

• Prístroj je určený len na 
domáce použitie.

• Pred použitím celkom odviňte 
napájací kábel. 
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• 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 ktoré bol 
navrhnutý. Neprevádzkujte ho 
vo vozidlách, na lodiach ani 
vonku.

• Z dôvodov zaistenia zvýšenej 
bezpečnosti pri používaní 
elektrických spotrebičov sa 
odporúča 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.



8 VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

VAROVANIE:
IBA NA DOMÁCE POUŽITIE. 
NEPONÁRAJTE DO VODY.

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!  

VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE 
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ZOZNÁMTE SA SO SVOJÍM ESPRESSOM ES 4050

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

A. Podsvietené tlačidlo POWER sa rozsvieti, 
hneď ako sa kávovar zapne.

B. Tepelný systém thermocoil presne 
kontroluje teplotu vody.

C. Vyberateľný tamper na zhutňovanie 
mletej kávy

D. Sparovacia hlava na ľahké vloženie páky
E. 54 mm antikorová páka s komerčne 

navrhnutým výpustom
F. Extra vysoký priestor pre veľké poháre 

na kávu
G. Indikátor plnosti odkvapkávacej misky
H. Vyberateľná odkvapkávacia miska
I. Plocha na nahrievanie šálok
J. Tlačidlo SELECT na výber výdaja pary 

alebo vody
K. Otočný ovládač na výdaj kávy, pary 

alebo vody
L. Otočná parná dýza na jednoduché 

nastavenie najvhodnejšej polohy pre 
penenie mlieka

NEZOBRAZENÉ
• Vyberateľný 1,8 l zásobník na vodu, 

plnený zhora a so zabudovaným 
fi ltračným systémom

• Zásuvka na pomôcky umiestnená za 
odkvapkávacou miskou na skladovanie 
príslušenstva

PRÍSLUŠENSTVO
• Pomôcka na dávkovanie kávy Razor™
• Sitká s jednoduchým dnom na čerstvo 

namletú kávu.
• Sitká s dvojitým dnom na dopredu mletú 

kávu.
• Vodný fi lter
• Antikorová kanvička na napenenie mlieka

ČISTIACE PRÍSLUŠENSTVO
• Pomôcka na čistenie
• Silikónové čistiace sitko
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POUŽITIE VÁŠHO ESPRESSA ES 4050
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, páka, 
sitká, kanvička na napenenie) v teplej vode 
s trochou prípravku na umývanie riadu 
a potom riadne opláchnite. Utrite vonkajší 
povrch spotrebiča a odkvapkávaciu misku 
pomocou mäkkej utierky mierne namočenej 
vo vlažnej vode a riadne osušte. 

Neponárajte spotrebič, prívodný kábel ani 
zástrčku prívodného kábla do vody ani 
inej tekutiny. 

Vodný fi lter je umiestnený v nádržke na vodu 
a treba ho vybrať pred umytím nádržky.

Úprava vodného fi ltra
• Vyberte fi lter z plastového vrecka 

a ponorte ho do šálky vody asi na 
5 minút.

• Opláchnite pod studenou tečúcou 
vodou.

• Opláchnite antikorové sitko v plastovom 
fi ltri v studenej vode. Vložte sitko do 
páky.

• Nastavte dátum +2 mesiace dopredu.
• Vložte držiak fi ltra do nádržky na vodu.
• Zasuňte nádržku na vodu do zadnej časti 

spotrebiča a zaistite.

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

POZNÁMKA

PRVÉ POUŽITIE

Prvé zapnutie spotrebiča
• Naplňte nádržku vodou
• Stlačte tlačidlo POWER
• Zaznie zvuk čerpadla. Spotrebič sa 

bude zahrievať na prevádzkovú teplotu 
a potom sa automaticky prepne do 
pohotovostného režimu.

Prepláchnutie spotrebiča
Odporúčame prepláchnutie spotrebiča 
horúcou vodou, bez mletej kávy, aby ste zaistili 
správne fungovanie spotrebiča. Hneď ako sa 
spotrebič uvedie do pohotovostného režimu, 
vykonajte nasledujúce 2 kroky:
• Otočte otočným ovládačom do polohy 

 na asi 30 sekúnd.
• Otočte otočným ovládačom do polohy „

“ na asi 10 sekúnd.
• Niekoľkokrát zopakujte tieto kroky.

V prípade kúpy vodného fi ltra sa obráťte na 
svojho predajcu.

POZNÁMKA

NAPLNENIE ZÁSOBNÍKA NA VODU
• Uistite sa, či je vodný fi lter bezpečne 

umiestnený vnútri zásobníka.
• Naplňte zásobník studenou vodou 

z vodovodného kohútika po rysku 
maxima, ktorá je na strane zásobníka, 
zasuňte zásobník späť na svoje miesto 
v zadnej časti spotrebiča.

• Pripojte zástrčku prívodného kábla do 
sieťovej zásuvky a zapnite napájanie pri 
sieťovej zásuvke.
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• Stlačte tlačidlo POWER. Podsvietenie 
tlačidla POWER sa rozbliká, zatiaľ čo 
sa spotrebič zahrieva. Hneď ako je 
dosiahnutá správna teplota spotrebiča, 
všetky tlačidlá na ovládacom paneli sa 
podsvietia.

Pred použitím spotrebiča skontrolujte stav vody 
v zásobníku, vodu meňte denne. Zásobník na 
vodu plňte vždy čerstvou vodou z kohútika 
pred každým použitím. Nepoužívajte fi ltrovanú 
alebo destilovanú vodu alebo inú tekutinu.

POZNÁMKA

PRÍPRAVA KÁVY

Dávkovanie a zhutňovanie mletej kávy
Ak kávu meliete vždy čerstvo pred použitím, 
použite sitká s jednoduchým dnom. Ak 
používate dopredu namletú kávu, použite 
sitká s dvojitým dnom. Vložte sitko do páky. 
Do sitka nasypte kávu, zhutnite pomocou 
tampera; treba, aby ste kávu zhutňovali 
pevne (približne silou 15 – 20 kg). Je dôležité, 
aby ste zakaždým vyvinuli stály tlak.
• Na správne dávkovanie by mala byť 

kovová hrana tampera zarovnaná 
s hornou časťou sitka PO konečnom 
utlačení kávy. Tým znížite riziko pod- 
alebo preextrahovanej kávy.

• Utrite prebytočnú kávu z okraja sitka, aby 
ste zaistili správnu tesniacu schopnosť pri 
vložení do sparovacej hlavy.

ZAROVNANIE KÁVY
Pomocou dodávanej pomôcky na zarovnanie 
kávy zarovnajte zhutnenú kávu v sitku do 
roviny, aby ste zaistili správnu extrakciu kávy. 

Viac informácií nájdete aj v kapitole „Tipy na 
prípravu kávy“ v ďalšej časti návodu.

EXTRAKCIA KÁVY
Vložte páku do sparovacej hlavy a otočte 
v smere šípky znázornenej na sparovacej 
hlave, až ucítite odpor. Otočte ovládačom 

do polohy . Zaznie zvuk čerpadla. Po 
niekoľkých sekundách začne káva vytekať 
z vývodu. Hneď ako je v hrnčeku dostatočné 
množstvo kávy, otočte ovládač do polohy I. 
Tým ukončíte extrakciu kávy. Odporúčame 
extrakciu približne 30 sekúnd.
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Na dosiahnutie optimálnej chuti pri použití 
sitka pre 1 šálku je odporúčané množstvo kávy 
asi 30 ml. Na dosiahnutie optimálnej chuti 
pri použití sitka pre 2 šálky je odporúčané 
množstvo kávy asi 60 ml.

POZNÁMKA

SYSTÉM NÍZKOTLAKOVÉHO 
PREDSPARENIA
Systém nízkotlakového predsparenia 
postupne zvyšuje tlak vody, aby pred 
zvýšením tlaku na plnú hodnotu došlo 
k miernemu napučaniu mletej kávy kvôli 
rovnomernej extrakcii.

VAROVANIE
Kovové časti držiaka sú veľmi 
horúce.

Ak je kávovar v prevádzke nepretržite 30 minút, 
nechajte ho pred ďalším použitím vychladnúť 
na 5 minút.

POZNÁMKA

NAPENENIE MLIEKA

Kávovar Catler ES 4050 je vybavený 
komerčne navrhnutou parnou dýzou.
• Pred vložením parnej dýzy do mlieka 

odporúčame parnú dýzu očistiť.

• Otočte otočný ovládač do polohy .

• Svetelná kontrolka „Steam“ sa rozsvieti.
• Vyčkajte niekoľko sekúnd, než sa začne 

tvoriť para.
• Vráťte ovládač späť do polohy I. Tým 

zabránite, aby pri vložení dýzy mlieko 
vystrieklo z kanvičky.

• Generovanie pary je možné pozastaviť 
na max. 8 sekúnd, preto je dôležité 
postupovať rýchlo.

• Vložte parnú dýzu do mlieka, otočte 

ovládačom do pozície  a začnite 
ohrievať a peniť mlieko.

• Na ukončenie výdaja pary otočte ovládač 
do polohy I a vyberte dýzu z napeneného 
mlieka.

Ak kávovar vydáva paru, budete počuť aj zvuk 
čerpadla. Ide o normálny jav 15-barového 
talianskeho čerpadla.

POZNÁMKA
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HORÚCA VODA

Kávovar je vybavený aj funkciou výdaja 
horúcej vody cez parnú dýzu. Použitie 
funkcie výdaja horúcej vody:
• Stlačte tlačidlo SELECT a svetelná 

LED kontrolka „Hot Water“ sa rozsvieti.
• Dýzu namierte priamo do otvoru 

v mriežke odkvapkávacej misky.
• Otočte otočný ovládač do polohy .

Na vypnutie funkcie výdaja horúcej vody 
otočte ovládač do polohy I.

Predvolené nastavenie je výdaj pary; ak 
kávovar zapnete prvýkrát, svetelná kontrolka 
sa rozsvieti pri „Steam“.

POZNÁMKA

Funkcie výdaja pary a horúcej vody nie je 
možné prevádzkovať súčasne.

VAROVANIE
Z parnej dýzy môže kvapkať 
horúca voda. Dýzu namierte 
priamo do otvoru v mriežke 
odkvapkávacej misky.

AUTOMATICKÉ VYPÚŠŤANIE HORÚCEJ 
VODY

Na extrakciu kávy okamžite po použití 
funkcie pary je kávovar vybavený funkciou 
automatického vypúšťania horúcej vody. 
Funkcia automatického vypúšťania horúcej 
vody zaisťuje, že sa mletá káva nespáli 
pôvodnou vodou z thermocoilu, lebo je príliš 
horúca. Takáto voda sa automaticky uvoľní 
interne do odkvapkávacej misky, čím sa 
zaistí optimálna teplota vody pre extrakciu 
kávy. Vaša káva bude tak vždy pripravená pri 
optimálnej teplote, aby sa zaistila tá najlepšia 
chuť.
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TIPY NA PRÍPRAVU KÁVY
Predhriatie šálky alebo pohára
Zahriata šálka napomáha udržať optimálnu 
teplotu kávy. Šálku môžete predhriať 
pomocou horúcej vody z vývodu horúcej 
vody a umiestnením na plochu na 
predhriatie šálok.

Predhriatie páky a sitiek
Studená páka a sitká môžu znížiť teplotu 
extrakcie natoľko znateľne, že môžu výrazne 
ovplyvniť kvalitu výslednej kávy. Vždy sa 
uistite, že sú páka aj sitká pred každým 
ich použitím predhriate horúcou vodou 
z vývodu horúcej vody alebo sparovacej 
hlavy. Sitká pred vložením a zhutnením kávy 
vždy utrite, pretože vlhkosť môže podporiť 
tvorbu tzv. kanálov, kde počas extrakcie voda 
obteká mletú kávu.

Sitká s jednoduchým dnom
Sitká s jednoduchým dnom (pre 1 a 2 šálky) 
sú navrhnuté na použitie čerstvo 
namletej kávy a umožňujú používateľovi 
experimentovať s mletím a dávkovaním, 
a vytvárať tak vyváženejšiu kávu.

1 šálka 2 šálky

Sitká s jednoduchým dnom nemajú žiadne 
označenie na spodnej strane.

Sitká s dvojitým dnom
Sitká s dvojitým dnom (pre 1 a 2 šálky) sú 
navrhnuté na použitie dopredu namletej 
kávy a regulujú tlak, čím pomáhajú 
optimalizovať extrakciu kávy a tvorbu peny 
bez ohľadu na stupeň namletia, dávkovanie 
a tlak zhutňovania.

1 šálka 2 šálky

Sitká s dvojitým dnom sú označené na 
spodnej strane nápisom „DUAL WALL“.

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 fi ltrom, 
a zároveň aj výslednú chuť kávy. Ak je káva 
namletá príliš najemno (vyzerá ako prášok 
a pri pošúchaní si medzi prstami sa podobá 
na hladkú múku), voda nebude môcť cez 
kávu pretekať, aj keď bude pod tlakom. 
Výsledná káva bude preextrahovaná, tmavá 
a horúca.

Dávkovanie a zhutňovanie kávy
• Sitko utrite čistou utierkou.
• Ak použijete sitká s jednoduchým dnom, 

naplňte sitko dostatočným množstvom 
kávy. Môžete experimentovať 
s množstvom kávy podľa vlastných 
preferencií, aby ste dosiahli správne 
dávkovanie.

• Zhutnite niekoľkými stlačeniami kávu 
v sitku, aby ste ju rozložili a zhutnili 
rovnomerne.

• Zhutnite ju dosť pevne (vyvinutý tlak 
15 – 20 kg). Je dôležité, aby ste zakaždým 
vyvinuli stály tlak. 

• Na správne dávkovanie by mala byť 
kovová hrana tampera zarovnaná 
s hornou časťou sitka PO konečnom 
utlačení kávy. Tým znížite riziko pod- 
alebo preextrahovanej kávy.
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• Utrite prebytočnú kávu z okraja sitka, aby 
ste zaistili správnu tesniacu schopnosť pri 
vložení do sparovacej hlavy.

Zarovnanie kávy
Pomocou dodávanej pomôcky na zarovnanie 
kávy zarovnajte zhutnenú kávu v sitku do 
roviny, aby ste zaistili správnu extrakciu 
kávy. Naplňte sitko čerstvo namletou kávou 
a zhutnite tlakom asi 15 – 20 kg.

Vložte Razor™ do sitka, pokým sa jeho 
ramená nedotknú okraja sitka. Ostrie 
pomôcky na zarovnanie kávy by malo 
byť vnorené do utlačenej kávy. Sitko 
so zhutňovanou kávou držte v jednej 
ruke nad odklepávacou miskou, popr. 
nad odpadkovým košom, otočte Razor™ 
dookola, aby ste odstránili prebytočnú kávu 
zo sitka. Teraz je sitko naplnené správnym 
množstvom kávy.

Ak používate sitko s jednoduchým dnom pre 
1 šálku, budete pravdepodobne potrebovať 
jemnejšie namletú kávu a taktiež znížiť 
množstvo kávy, aby ste zaistili správne 
dávkovanie a následnú extrakciu kávy.

POZNÁMKA

Sprievodca extrakciou

MLETIE DÁVKA ZHUTŇOVANIE ČAS 
EXTRAKCIE

PREEXTRAHOVANÁ 
KÁVA
Horká, zvieravá

Príliš jemné Príliš veľa
Použite RazorTM Príliš veľká sila Viac než 

40 sekúnd

VYVÁŽENÁ KÁVA OPTIMÁLNA 7 – 9 g (1 šálka)
12 – 14 g (2 šálky) 15 – 20 kg 25 – 

35 sekúnd

PODEXTRAHOVANÁ 
KÁVA
Málo rozvinutá, 
kyslá

Príliš hrubé

Príliš málo
Zvýšte množstvo 

a použite 
RazorTM

Príliš malá sila Menej než 
20 sekúnd
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VYČISTENIE SPAROVACEJ HLAVY

Pred vložením páky do sparovacej hlavy 
nechajte hlavou pretiecť malé množstvo 

vody otočením ovládača do polohy . 
Tým odstránite zvyšky mletej kávy 
z predchádzajúcej prípravy a zároveň 
stabilizujete teplotu hlavy pred samotnou 
extrakciou.

VLOŽENIE PÁKY

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

EXTRAKCIA KÁVY

• Vložte predhriatu šálku (šálky) pod 
sparovaciu hlavu a otočte ovládačom 

do polohy , nechajte kávu vytekať, 
pokým v šálke (šálkach) nie je dostatočné 
množstvo kávy.

• Káva začne vytekať po asi 8 – 10 sekundách 
(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 v sitku, alebo je 
káva namletá príliš nahrubo. Toto je 
PODEXTRAHOVANÁ káva.

• Ak voda začne vytekať po menej než 
15 sekundách, je možné, že máte buď 
veľa kávy v sitku, alebo je káva namletá 
príliš najemno. Toto je PREEXTRAHOVANÁ 
káva.

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

• 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 zhutnení.

• Zohľadnite pri príprave kávy tieto faktory, 
aby ste dosiahli tú pravú chuť.

NAPENENIE MLIEKA

Sú dve fázy napenenia mlieka. Prvá fáza 
je zahriatie mlieka kvôli prevzdušneniu 
a druhá je vírenie mlieka s cieľom dosiahnuť 
hodvábne hladkú štruktúru. Tieto dva kroky 
treba prepojiť do jedného.
• 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 do pozície 

, aby ste vyčistili parnú dýzu od 
skondenzovanej vody.

• Otočte ovládač späť do polohy I na 
prerušenie, potom do 8 sekúnd vložte 
koniec parnej dýzy do mlieka a otočte 

ovládač do polohy .
• Ponorte koniec parnej dýzy 1 – 2 cm pod 

hladinu mlieka, bližšie k pravej strane 
nádobky v uhle 45°.

• 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 
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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, kým 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. 

• Otočte ovládač do polohy I pred 
vybratím parnej dýzy z mlieka.

• Nádobku s napeneným mliekom odložte 
bokom, ovládač pary otočte do pozície 

 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 dostatočne rýchla 

práca, než sa mlieko začne oddeľovať 
a pena začne miznúť.

ČERSTVOSŤ KÁVOVÝCH ZŔN

Odporúčame používať kvalitnú 100 % 
kávu Arabica s údajom o dátume praženia 
na obale, tzv. „Roasted On“, nie údajom 
Spotrebujte do alebo Použiteľné do. Kávové 
zrná je najlepšie skonzumovať medzi 
5 – 20 dňami od dátumu praženia. Skladujte 
kávové zrná vo vzduchotesnej nádobe. Ak 
máte možnosť, skladujte ich vo vákuovej 
nádobe. Meľte kávu tesne pred prípravou 
kávy, pretože mletá káva rýchlo stráca svoju 
chuť a arómu.
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STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
UPOZORNENIE 
PRED ČISTENÍM SPOTREBIČA SA UISTITE, ŽE JE VYPNUTÝ, VYCHLADNUTÝ 
A ZÁSTRČKA PRÍVODNÉHO KÁBLA JE ODPOJENÁ OD SIEŤOVEJ ZÁSUVKY. 
NA ČISTENIE NEPOUŽÍVAJTE BENZÍN, ROZPÚŠŤADLÁ, ALKALICKÉ ČISTIACE 
PROSTRIEDKY ANI ŽIADNE PODOBNÉ TEKUTINY.
DODRŽUJTE INŠTRUKCIE UVEDENÉ V TEJTO KAPITOLE.

Vodný fi lter vložte do 
studenej vody na 5 minút. 

Umyte vodný fi lter 
a prepláchnite.

Zostavte. Nastavte dátum 
+2 mesiace.

Inštalujte zostavený vodný 
fi lter do nádržky na vodu.

Nádržku na vodu vložte 
do prístroja.

DÁTUM VÝMENY VODNÉHO FILTRA 

V prípade kúpy vodného fi ltra sa obráťte na 
svojho predajcu.

POZNÁMKA

ČISTENIE KÁVOVARU

Počas pravidelného používania môžu 
zvyšky mletej kávy alebo olejové usadeniny 
v kávovare negatívne ovplyvniť extrakciu 
kávy. Odporúčame vykonávať čistiaci cyklus 
každé 2 – 3 mesiace pomocou čistiacich 
tabliet, popr. prostriedku na čistenie 
kávovaru.

Čistiaci cyklus:
1. Vložte silikónové sitko do páky.
2. Vložte čistiacu tabletu do silikónového 

sitka (do stredu).
3. Vložte páku do sparovacej hlavy a otočte 

v smere šípky znázornenej na sparovacej 
hlave, až ucítite odpor.

4. Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo POWER 
a prístroj je zapnutý.

5. Otočte otočným ovládačom do polohy 

 na asi 20 sekúnd.
6. Vráťte ovládač späť do polohy I.
7. Opakujte kroky 5 – 6 trikrát, alebo pokým 

sa čistiaca tableta nerozpustí.

Inštalovaný vodný fi lter pomáha v prevencii 
proti tvorbe vodného kameňa, ktorý časom 
môže ovplyvniť chod prístroja, popr. môže 
spôsobiť zapchatie alebo problémy s ohrevom.
Meňte vodný fi lter každé dva mesiace, 
čím znížite tvorbu minerálnych usadenín 
v prístroji.
Ak bývate v mieste s tvrdou vodou, 
odporúčame meniť fi lter častejšie.

Výmena vodného fi ltra
• Vyberte fi lter z plastového vrecka 

a ponorte ho do šálky vody asi na 
5 minút.

• Opláchnite pod studenou tečúcou vodou 
asi na 5 sekúnd.

• Opláchnite antikorové sitko v plastovom 
fi ltri v studenej vode a zložte ho.

• Nastavte dátum +2 mesiace dopredu.
• Vložte držiak fi ltra do nádržky na vodu. 

Filter môžete počas prevádzky odstrániť, 
ak ho nebudete potrebovať.

ČISTENIE PÁKY

Pravidelne čistite sparovaciu hlavu 
s nasadenou pákou a vloženým sitkom, aby 
ste odstránili zvyšky kávy.
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ODVÁPNENIE
Pri pravidelnom používaní môže tvrdá voda 
spôsobiť tvorbu vodného kameňa na väčšine 
vnútorných časti kávovaru, znížiť tak prietok 
vody, výkon kávovaru a ovplyvniť aj kvalitu 
kávy. Odporúčame odvápňovať kávovar 
pravidelne (každé 2 – 3 mesiace) pomocou 
zmesi bieleho octu a vody.

ROZTOK NA ODVÁPNENIE

Riedený roztok (pre mäkkú vodu).
• 1 diel bieleho octu
• 2 diely studenej vody z kohútika

Koncentrovaný roztok (pre tvrdú vodu)
• 1 diel bieleho octu
• 1 diel studenej vody z kohútika

Ak používate alternatívny prostriedok na 
odvápnenie, dodržujte inštrukcie uvedené 
na obale výrobku.

POZNÁMKA

ODVÁPNENIE SPOTREBIČA

• Uistite sa, že je otočný ovládač v polohe 
I, kávovar je vypnutý tlačidlom POWER 
a zástrčka prívodného kábla je odpojená 
od sieťovej zásuvky.

• Vyberte držiak na vodný fi lter a do 
zásobníka na vodu nalejte zmes bieleho 
octu a vody.

• Zapojte prívodný kábel do sieťovej 
zásuvky a zapnite napájanie.

• Zapnite kávovar stlačením tlačidla 
POWER a uistite sa, že je otočný ovládač 
v polohe I.

• Vložte veľkú misku pod sparovaciu hlavu 
a parnú dýzu.

• Otočte ovládačom do polohy  
a nechajte sparovacou hlavou pretiecť asi 
polovicu zmesi bieleho octu a vody.

• Otočte ovládačom do polohy  
a nechajte zvyšný roztok pretiecť parnou 
dýzou. Hneď ako tekutina prestane 
pretekať, otočte ovládačom späť do 
polohy I.

• Po odvápnení vyberte zásobník na vodu 
a riadne opláchnite, znovu naplňte 
čerstvou studenou vodou.

• Na prepláchnutie kávovaru nechajte 
polovicu čistej vody pretiecť sparovacou 
hlavou a druhú polovicu parnou dýzou.

• Kávovar je pripravený na použitie.
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ČISTENIE PARNEJ DÝZY

Parnú trysku natočte nad 
odkvapkávaciu misku a nechajte ju 
prečistiť parou.

Po každom použití utrite parnú 
trysku.

Vyčistite otvor pomocou ihly. Povoľte zakončenie dýzy 
a odstráňte ho.

Vložte ho do horúcej vody cez noc 
a potom znovu nasaďte.

ČISTENIE SITIEK

Ak sa malé otvory v sitku zablokujú, 
postupujte nasledovne:
1. Vložte sitko do páky. Nechajte vodu 

pretiecť sparovacou hlavou s nasadeným 
sitkom a pákou bez mletej kávy.

2. Ihlou čistiacej pomôcky môžete vyčistiť 
otvory v sitku.

3. Na dôkladnejšie čistenie sitiek rozpustite 
čistiacu tabletu v horúcej vode, vložte 
sitká a nechajte cez noc odmočiť.

ČISTENIE VONKAJŠIEHO POVRCHU 
A PLOCHY NA NAHRIEVANIE ŠÁLOK

Vonkajší povrch a plochu na nahrievanie 
šálok utrite mäkkou mierne namočenou 
hubkou. Utrite mäkkou suchou utierkou.
Nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky, 
drôtenky, hubky s drôtenkami a pod., lebo by 
mohli povrch poškrabať.

ČISTENIE ODKVAPKÁVACEJ MISKY

Odkvapkávaciu misku treba pravidelne 
vybrať, vyprázdniť a vyčistiť.
Umyte odkvapkávaciu misku v teplej 
vode s trochou kuchynského prostriedku 
na umývanie riadu, opláchnite a osušte. 
Odkvapkávaciu misku a mrežu je možné 
umývať v umývačke riadu.

ČISTENIE ZÁSUVKY NA PRÍSLUŠENSTVO

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

ULOŽENIE KÁVOVARU

Pred uložením stlačte tlačidlo POWER na 
vypnutie kávovaru, otočte ovládač do polohy 
I, vypnite napájanie a odpojte prívodný kábel 
od sieťovej zásuvky.
Vložte príslušenstvo na svoje miesto alebo do 
zásuvky na príslušenstvo.
Skladujte vo vertikálnej polohe. Neklaďte 
žiadne predmety na kávovar.

VAROVANIE
NEPONÁRAJTE NAPÁJACÍ 
KÁBEL, ZÁSTRČKU ALEBO 
ZARIADENIE DO VODY 
ALEBO INÝCH TEKUTÍN. 
ZÁSOBNÍK NA VODU 
VYBERTE ALEBO CELKOM 
VYPRÁZDNITE PRED 
ODVÁPNENÍM.
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ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
V tejto kapitole nájdete najbežnejšie problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas 
používania kávovaru. Ak tu nie je váš problém uvedený, alebo je uvedený a pretrváva, 
prestaňte kávovar používať, odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky 
a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. 
V ŽIADNOM PRÍPADE NEOPRAVUJTE ANI NEROZOBERAJTE KÁVOVAR SAMI. 
NEOBSAHUJE ŽIADNE DIELY, KTORÉ BY MOHOL POUŽÍVATEĽ SÁM OPRAVIŤ.

PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE

Káva 
nepreteká.

• Spotrebič nie je 
zapnutý.

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

• Nádržka na vodu je 
prázdna.

Naplňte zásobník na vodu.

• Otočný ovládač nie je 

v polohe .
Otočte otočným ovládačom do polohy .

• Káva je pomletá príliš 
najemno.

Uistite sa, že ste nastavili vhodné mletie pre 
prípravu espresa. Riaďte sa inštrukciami v časti 
Mletie.

• V sitku je príliš veľa 
kávy.

Viac informácií v časti Dávkovanie 
a zhutňovanie kávy.

• Káva je príliš utlačená. Viac informácií v časti Dávkovanie 
a zhutňovanie kávy.

• Je zapchaté sitko. Pomocou ihly čistiacej pomôcky uvoľnite 
otvory v sitku. Viac informácií v časti Čistenie 
sitiek.

Káva vyteká 
príliš rýchlo.

• Káva je namletá príliš 
nahrubo.

Uistite sa, že ste nastavili vhodné mletie pre 
prípravu espressa. Riaďte sa inštrukciami 
v časti Mletie.

• V sitku je príliš málo 
kávy.

Viac informácií v časti Dávkovanie 
a zhutňovanie kávy.

• Káva nie je správne 
utlačená.

Viac informácií v časti Dávkovanie 
a zhutňovanie kávy.

Káva je 
studená.

• Šálky neboli 
predhriate.

Predhrejte šálky. Viac informácií v časti 
Predhriatie šálky alebo pohára.

Ak dno nádržky na napenenie mlieka je príliš 
horúce na dotyk, je mlieko ohriate na správnu 
teplotu. Viac informácií v časti Napenenie 
mlieka.
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PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE

Káva nemá 
penu.

• Káva nie je správne 
utlačená.

Viac informácií v časti Dávkovanie 
a zhutňovanie kávy.

• Káva je pomletá príliš 
nahrubo.

Uistite sa, že ste nastavili vhodné mletie pre 
prípravu espressa. Riaďte sa inštrukciami 
v časti Mletie.

• Namletá káva nie je 
čerstvá.

Použite čerstvo pražené kávové zrná . Viac 
informácií v časti Čerstvosť kávových zŕn.

• Otvory v sitku sú 
zapchaté.

Pomocou ihly čistiacej pomôcky vyčistite 
otvory. Viac informácií v časti Čistení parnej 
dýzy.

Kávovar 
vydáva zvuk 
čerpadla 
pri extrakcii 
kávy alebo 
vypúšťaní 
pary. 

• Je spustené 15-barové 
čerpadlo.

Netreba vykonávať žiadnu akciu, ide 
o normálny jav.

Káva vyteká 
z okrajov 
páky.

• Páka nie je správne 
usadená v sparovacej 
hlave.

Vložte páku do sparovacej hlavy a otočte 
pákou v smere šípky LOCK, pokým neucítite 
odpor. Viac informácií v časti Vloženie páky.

• Na okraji páky zostali 
zvyšky namletej kávy.

Utrite prebytočnú kávu z okraja páky, aby ste 
zaistili správnu tesniacu schopnosť pri vložení 
do sparovacej hlavy.

• V sitku je príliš veľa 
kávy.

Viac informácií v časti Dávkovanie 
a zhutňovanie kávy.

• Mletá káva bola 
utlačená príliš pevno.

Viac informácií v časti Dávkovanie 
a zhutňovanie kávy.

• Bolo použité 
nesprávne sitko pre 
vybranú kávu.

Uistite sa, že používate pre 1 šálku sitko pre 
1 šálku a pre 2 šálky sitko pre 2 šálky.
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PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE

Káva iba 
kvapká 
z výtokového 
otvoru 
držiaka.

• Zásobník na vodu 
je prázdny alebo je 
v ňom málo vody.

Viac informácií v časti Naplnenie zásobníka na 
vodu.

• Káva je pomletá príliš 
najemno.

Uistite sa, že ste nastavili vhodné mletie pre 
prípravu espressa. Riaďte sa inštrukciami 
v časti Mletie.

• V sitku je príliš veľa 
kávy.

Viac informácií v časti Dávkovanie 
a zhutňovanie kávy.

• Kávovar je upchatý 
minerálnymi 
usadeninami.

Odvápnite spotrebič. Viac informácií v časti 
Odvápnenie.

Kávovar 
vydáva 
hlasitý 
a stály zvuk 
čerpadla.

• Nádržka na vodu je 
prázdna.

Naplňte zásobník na vodu.

• Zásobník na vodu nie 
je správne usadený.

Vložte správne zásobník na vodu.

Para sa 
negeneruje.

• Spotrebič nie je 
zapnutý.

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

• Nádržka na vodu je 
prázdna.

Viac informácií v časti Naplnenie zásobníka na 
vodu.

• Otočný ovládač nie je 

v polohe .
Otočte otočným ovládačom do polohy 
. Pomocou tlačidla SELECT vyberte možnosť 
STEAM.
Uistite sa, že je rozsvietená svetelná LED 
kontrolka STEAM, ak potrebuje vydávať paru, 
a svetelná LED kontrolka HOT WATER, ak 
potrebujete vydávať horúcu vodu.

• Parná dýza je 
upchaná.

Pomocou ihly čistiacej pomôcky vyčistite 
otvory na konci parnej dýzy. Ak je však dýza 
stále upchatá, odmontujte koniec parnej dýzy 
pomocou otvoru uprostred čistiacej pomôcky. 
Viac informácií v časti Čistení parnej dýzy.
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PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE

Spotrebič 
nevydáva 
horúcu vodu.

• Zásobník na vodu je 
prázdny.

Naplňte nádržku na vodu.

• Parná dýza je 
upchaná. 

Pomocou ihly čistiacej pomôcky vyčistite 
otvory na konci parnej dýzy. Ak je však dýza 
stále upchatá, odmontujte koniec parnej dýzy 
pomocou otvoru uprostred čistiacej pomôcky. 
Viac informácií v časti Čistenie parnej dýzy.

Mlieko nie je 
po napenení 
dostatočne 
hladké.

• Nedostatočné 
množstvo pary.

Parná tryska je upchaná. Viac informácií v časti 
Čistení parnej dýzy.

• Mlieko nie je 
dostatočne studené.

Použite vždy vychladené mlieko, viac v časti 
Napenenie mlieka.

Kávovar 
nefunguje.

Bezpečnostná tepelná poistka sa môže 
aktivovať z dôvodu prehriatia čerpadla. 
Vypnite kávovar a nechajte vychladnúť asi 
30 – 60 minút.
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POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ 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 sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a  recykláciu 
odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo 
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 sa môžu v  súlade s  národnými 
predpismi udeliť 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.

Čeština je pôvodná verzia.
Adresa výrobcu: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01


