
- 1 -  06/2020 Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

SL  Aparat za espresso 
Prevod originalnega priročnika

SES 4010SS



- 2 -  06/2020 Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

SL Aparat za espresso 
Pomembna varnostna navodila

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.
 ■ Osebe s telesnimi ali duševnimi težavami, otroci stari 8 let in več, ter neizkušene 
osebe lahko uporabljajo to napravo le, če imajo ustrezen nadzor in so seznanjene 
z njenim varnim načinom uporabe, ter poznajo potencialne nevarnosti.

 ■ Otroci naj se ne igrajo z napravo. Postopkov čiščenj in vzdrževanja, ki jih praviloma 
opravlja uporabnik, ne smejo izvajati otroci brez nadzora odrasle osebe.

 ■ Preden napravo priključite, preverite, da je nazivna napetost na podatkovni nalepki 
skladna z napetostjo v vtičnici. 

 ■ Napravo priključite le v pravilno ozemljeno vtičnico. Zaradi varnosti, ne priporočamo, 
da napravo priklopite v vtičnico na podaljšku z več vtičnicami. 

 ■ Ta naprava je namenjena le za uporabo v gospodinjstvu. Ni primerna za lokacije, 
kot so:

 –  kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih delovnih mestih;
 –  hotelske ali motelske sobe in drugi bivalni prostori;
 –  kmetije;
 –  objekti, ki nudijo nastanitev z zajtrkom.
 ■ Naprave ne postavljajte na okenske police, na pomivalno korito ali na nestabilne 
površine. Vedno ga postavite na suho, ravno in stabilno površino.

 ■ Naprave ne postavljajte na, ali blizu električnega ali plinskega štedilnika ali virov 
z odprtim plamenom.

 ■ Naprave nikoli ne uporabljajte v neposredni bližini kadi, tuša ali bazena.
 ■ Naprave ne uporabljajte za druge namene, kot tiste, za katere je bila zasnovana.
 ■ Napravo uporabljajte le skupaj z originalnimi dodatki.
 ■ Za zagotovitev ustreznega kroženja zraka, mora biti okoli in nad napravo med njenim 
delovanjem vsaj 155 cm prostora.

 ■ Na zgornji površini naprave lahko le segrevate skodelice. Nikoli pa je ne uporabljajte 
kot mesto za odlaganje stvari.

 ■ Rezervoar za vodo napolnite s čisto mrzlo vodo. Vanj ne nalivajte vroče vode ali 
drugih tekočin, niti vanj ne vstavljajte nobenih predmetov.

 ■ Pred vklopom naprave se prepričajte, da je: 
 –  zbiralni pladenj z mrežico vstavljen na mestu; 
 –  rezervoar za vodo napolnjen z zadostno količino vode in pravilno vstavljen na 

mesto. Novo vode ne sme segati preko oznake maksimalne količine vode.
 ■ Preden začnete kuhati kavo, se prepričajte, če je ročka s filtrom pravilno vstavljena 
v glavo aparata. Med postopkom prehajanja pare iz glave aparata, se v ročki s filtrom 
ustvarja tlak, zato je medtem ne premikajte. V nasprotnem primeru se lahko vzpostavi 
nevarna situacija.
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Pozor:
Nepravilna uporaba lahko privede do poškodb.

 ■ Med delovanjem naprave pazite, da se z vrelo vodo ali paro ne opečete.
 ■ Med uporabo naprave redno preverjajte nivo vode v rezervoarju za vodo. Ko nivo 
vode pade pod oznako minimalnega nivoja vode, slednjo dotočite. Pred točenjem 
vode poskrbite, da bo naprava izklopljena in izključena iz vtičnice.

 ■ Za zaščito črpalke pred poškodbami, ima naprava vgrajeno termično varovalko, 
ki jo izklopi, ko v rezervoarju zmanjka vode. V takšni situaciji, odklopite napajalni 
kabel iz vtičnice in počakajte vsaj 30 minut, da se naprava ohladi. Nato jo lahko 
uporabljate naprej.

 ■ Med in po uporabi naprave, so njeni deli vroči in takšni tudi nekaj časa ostanejo. 
Zato se ne dotikajte njenih vročih delov. 

 ■ Če naprave ne boste nekaj časa uporabljali, ali jo boste pustili brez nadzora, prav tako 
pa tudi pred sestavljanjem, razstavljanjem ali točenjem vode v rezervoar, jo vedno 
izklopite in izključite napajalni kabel iz vtičnice. Pred premikanjem ali čiščenjem 
pustite napravo, da se ohladi. Dokler je na mrežici zbiralnega pladnja skodelica ali 
so slednje naložene na površini za segrevanje, naprave ne premikajte. 

 ■ Napravo in njene dodatke ohranjajte čiste. Napravo čistite in vzdržujte skladno 
z navodili v poglavju Čiščenje in vzdrževanje. Naprave nikoli ne splakujte pod tekočo 
vodo, niti je ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino.

 ■ Poskrbite, da napajalni kabel ne bo prišel v stik z vročo površino, vtikač napajalnega 
kabla pa v stik z vodo.

 ■ Napravo izključite iz vtičnice tako, da povlečete za vtikač, nikoli pa za napajalni kabel. 
V nasprotnem primeru lahko poškodujete napajalni kabel ali vtičnico. 

 ■ Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščeni serviser, kajti 
tako boste preprečili nevarne situacije. Če je napajalni kabel poškodovan, naprave 
ne smete uporabljati.

 ■ Da bi se izognili nevarnosti poškodb zaradi električnega udara, naprave ne 
popravljajte ali prilagajajte sami. Vsa popravila ali prilagoditve naj opravi pooblaščeni 
servisni center. S poseganjem v napravo tvegate, da boste izgubili pravne pravice, ki 
vam omogočajo vlaganje garancijskega zahtevka v primeru neustreznega delovanja 
naprave.
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SL Aparat za espresso 
Uporabniški priročnik

 ■ Pred uporabo naprave, pozorno preberite uporabniški priročnik, tudi, če ste 
že seznanjeni z delovanjem podobnih naprav. Napravo uporabljajte le na 
način, ki je opisan v tem uporabniškem priročniku. Uporabniški priročnik 
hranite na varnem mestu, kjer ga boste lahko kadarkoli enostavno uporabili. 

 ■ Priporočamo, da kartonasto škatlo, v kateri je bil izdelek, ostalo embalažo 
in originalni račun – skupaj z jamstvom prodajalca ali garancijskim listom, 
hranite vsaj tako dolgo, dokler pravno lahko uveljavljate pravice glede 
brezhibnosti in učinkovitosti delovanja naprave. Priporočamo, da napravo 
med prevažanjem shranite v originalno embalažo.

OPIS NAPRAVE
A1 Površina za segrevanje skodelic
A2 Preklopni pokrov z ročajem
A3 Gumb VKLOP/IZKLOP
A4  Indikatorska lučka napajanja
A5  Gumb za izbiranje načina 

priprave kave ali načina 
sproščanja pare

A6  Indikator temperature vode ali 
pare za pripravo kave

A7  Glava aparata
A8  Ročka s filtrom kave in iztokom
A9 1,5-litrski rezervoar za vodo
A10 Odstranljiva mrežica
A11 Odstranljivi zbiralni pladenj

A12 Izbirni gumb, 3 možnosti 
 – priprava kave , način 

pripravljenosti  in sproščanje 
pare 

A13 Kotliček (ni prikazan)
A14 Odstranljivi nastavek za 

penjenje mleka
A15 Upogljiva šoba
A16 Filter iz nerjavečega jekla,  

za 1 skodelico kave
A17 Filter iz nerjavečega jekla,  

za 2 skodelici kave
A18 Merilna posodica za kavo 

s stiskalnikom

PRED PRVO UPORABO NAPRAVE
1. Z  naprave odstranite vso embalažo, zaščitni sloj, promocijske oznake ali 

nalepke. 
2. Napravo namestite na ravno, suho in stabilno površino. Iz naprave 

odstranite rezervoar za vodo A9, ga izperite s čisto vodo, ki ste ji dodali 
malce nevtralnega gospodinjskega detergenta. Nato ga splaknite pod 
čisto vodo, temeljito osušite in postavite nazaj na svoje mesto.

3. Odstranite zbiralni pladenj A11 z mrežico A10, obrišite ju z vlažno krpo in 
osušite, ter ju vstavite nazaj v ležišče na spodnjem delu naprave. 

4. Ročko s filtrom A8, merilno posodico za kavo A18 in filtra iz nerjavečega 
jekla A16 ter A17 operite pod čisto, tekočo vodo, ki ste ji dodali malce 
gospodinjskega detergenta. Nato te dele izperite pod tekočo vodo in jih 
temeljito obrišite s fino krpo.

5. Z rahlo vlažno krpo obrišite zunanji površino naprave in jo nato temeljito 
osušite. 

6. Pred pripravo prve skodelice kave, pustite napravo delovati v  prazno za 
približno 60 sekund, pri čemer naj bo rezervoar za vodo A9 poln, vendar 
naj v  filtru ne bo kave. Na ta način se bodo izplaknili vsi notranji deli in 
glava aparata A7. Pod ročko s  filtrom A8 podstavite ustrezno veliko 
posodo, v  katero bo tekla vroča voda. Navodila za zagon naprave so 
v poglavju Uporaba naprave. 

UPORABA NAPRAVE

1. POLNJENJE REZERVOARJA ZA VODO
1.1 Primite rezervoar za vodo A9 za ročaj A2. Dvignite ga in ga odstranite iz 

zadnjega dela naprave. 
1.2 V  rezervoar natočite hladno vodo, do oznake njenega maksimalnega 

nivoja in rezervoar vstavite v  ležišče ter zaprite pokrov z  ročajem A2. 
Rezervoar za vodo A9 mora biti trdno vstavljen na mesto, sicer sistem ne 
bo mogel učinkovito črpati vode v kotliček A13.

Opomba: 
Voda, ki jo nalijete v  rezervoar za vodo A9 naj bi bila pri sobni 
temperaturi (približno 25 °C). Voda, ki je premrzla, lahko 
negativno vpliva na končni okus kave.

Pozor:
Rezervoar za vodo A9 ima prostornino 1,5  litra vode. Ne 
napolnite ga preveč. 
Rezervoarja za vodo A9 nikoli ne napolnite s  toplo ali 
vročo vodo, penečo vodo ali tekočinami, kot je npr. mleko. 
V rezervoar za vodo A9 nikoli ne točite vode, če je slednji 
vstavljen v  napravi. Obstaja nevarnost polivanja naprave 
ali prekomerne napolnitve rezervoarja A9.

1.3 V  rezervoarju za vodo A9 ne puščajte vode dlje kot en dan. Za pripravo 
kakovostne kave, je potrebno vedno uporabljati svežo vodo. Če ne, lahko 
to negativno vpliva na okus kave.

2. VKLOP NAPRAVE 
2.1 Napajalni kabel priključite v  električno vtičnico. Prepričajte se, da je 

rezervoar za vodo A9 napolnjen s  svežo vodo, zbiralni pladenj A11 ter 
mrežico A10 pa vstavljena na mesto, ter, da je izbirni gumb A12 v položaju 
pripravljenosti.

2.2 Napravo vklopite tako, da pritisnete gumb A3. Vklopila se bo indikatorska 
lučka A4 napajanja.

3. SEGREVANJE NAPRAVE IN SKODELIC
3.1 Priprava skodelice kakovostnega espressa zahteva, da so naprava, 

ročka s  filtrom A7, filter A16 ali A17, ter skodelice segreti do ustrezne 
temperature. Postopek je naslednji.

3.2 Na površino za segrevanje skodelic A1 postavite skodelice tako, da bodo 
obrnjene navzdol in počakajte, da se bodo segrele.

3.3 Prepričajte se, če je gumb A5 v sproščenem položaju, ki omogoča pripravo 
kave. Izberite filter A16 ali A17 in ga vstavite v ročko A8 tako, da bo lepo 
sedel vanjo, nato ročko A8 vstavite od spodaj v  glavo aparata A7 tako, 
da bo ročaj obrnjen proti levi. Ta položaj je označen z  oznako „INSERT“ 
(VSTAVI), ki je na sprednji plošči naprave. Ročko s filtrom A8 vstavite v glavo 
aparata A7, ročaj obrnite proti desni, v položaj „LOCK“ (ZAKLENJENO).

3.4 Počakajte, dokler se indikatorska lučka A6 ne bo vklopila. Postopek 
segrevanja je tako zaključen.

4. PRIPRAVA KAVE
4.1 Ročko s  filtrom A8 odstranite iz glave naprave in jo postavite na ravno 

površino ter v  filter stresite ustrezno količino mlete kave. Filter za eno 
skodelico kave A16 ima merilno posodico A18 za eno skodelico kave. Filter 
za dve skodelici kave A17 omogoča vnos dvojne količine mlete kave. En 
nivo merilne posode A18 predstavlja 7 g mlete kave. V filtru enakomerno 
razporedite kavo in jo stisnite s ploščatim delom merilne posodice A18.

4.2 Temeljito očistite ostanke mlete kave iz robov filtra A16 ali A17. Ročko 
s  filtrom A8 vstavite od spodaj v  glavo aparata A7 tako, da bo ročaj 
obrnjen proti levi. Ta položaj je označen z oznako „INSERT“ (VSTAVI), ki je 
na sprednji plošči naprave. Ročko s filtrom A8 vstavite v glavo aparata A7, 
ročaj obrnite proti desni, v položaj „LOCK“ (ZAKLENJENO).

4.3 Pod ročko s  filtrom A8 postavite eno ali dve skodelici. Prepričajte se, če 
je(sta) skodelica(skodelici) natančno postavljeni pod iztok. 

4.4 Preklopite gumb A12 v  položaj za pripravo kave. V  nekaj trenutkih bo 
v skodelici začela pritekati kava.

Opomba: 
Indikator A6 se med iztekanjem kave lahko izklopi. To pomeni, 
da je temperatura vode v  kotličku A13 padla. Indikator A6 se 
bo vklopil takoj, ko bo temperatura vode v kotličku A13 znova 
takšna, da bo omogočala pripravo kakovostne kave.

 Ko bo v  skodelici ustrezna količina kave, preklopite gumb A12 v  način 
pripravljenosti. Tako je postopek priprave kave dokončan. Čas iztekanja 
kave naj bi bil med 20 in 30 sekundami, ko bi v  skodelico moralo izteči 
približno 20 do 30 ml kave. 

Opomba: 
Prepričajte se, da je gumb A5 nastavljen na način kuhanja kave. 
V primeru, da je gumb A5 nastavljen na način za izpust pare, iz 
espresso aparata ne bo pritekla kava.

4.5 Če v filter ne boste dali mlete kave, lahko skozenj spustite zgolj vročo vodo 
in pripravite čaj, vročo čokolado itd.

4.6 Preden boste začeli pripravljati novo skodelico kave, najprej odstranite 
kavno goščo in očistite filter kot je navedeno v  poglavju Vzdrževanje 
in čiščenje, ter izlijte vodo iz zbiralnega pladnja A11. Pri vstavljanju 
zbiralnega pladnja A11 nazaj na mesto, slednjega potisnite do konca 
v ležišče.

Pozor:
Voda, ki se nakopiči v  zbiralnem pladnju A11 je vroča. 
Z njim ravnajte previdno.
Med delovanjem, redno preverjajte nivo vode 
v rezervoarju za vodo A9 in poskrbite, da njen nivo ne bo 
padel pod oznako minimalne količine.

5. UPORABA ŠOBE ZA PENJENJE MLEKA IN SEGREVANJE VODE
5.1 V  posodo, v  kateri želite zapeniti mleko, natočite malo pol-mastnega ali 

polno-mastnega mleka. Med penjenjem, se prostornina mleka poveča, 
zato v posodo za penjenje ne natočite več, kot do ⅓ mleka. 

5.2 Šobo A15 obrnite tako, da boste lahko kar najbolj udobno zapenili mleko.
5.3 Prepričajte se, da je gumb A12 v položaju pripravljenosti. Pritisnite gumb 

A5 in počakajte dokler se ne bo vklopil indikator A6. Tedaj bo voda 
v  kotličku A13 dosegla optimalno temperaturo za nastajanje pare. Ta 
temperatura je višja, kot je temperatura za pripravo kave.
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5.4 Posodo z  mlekom podstavite pod šobo A15. Šobo A15 nato s  konico 
potopite tik pod gladino mleka in obrnite gumb A12 v  položaj za 
ustvarjanje pare. Skozi šobo A15 bo začela prehajati para. Na začetku bo 
iz nje pritekla manjša količina vode. Posodo med penjenjem mleka držite 
malce nagnjeno, pri čemer naj šoba A15 ves čas ostane potopljena tik 
pod gladino mleka. Pri tem bo mleko krožilo po posodi, se segrevalo in 
povečevalo svojo prostornino. Nad gladino mleka se bo začela kopičiti 
mlečna pena. Ko se bo dno posode segrelo do te mere, da je ne boste 
mogli več držati, obrnite gumb A12 v položaj pripravljenosti in prekinite 
postopek penjenja. Če skozi šobo preneha dotekati para, posodo 
odmaknite. Z enakomernim kroženjem pomikajte šobo po celi posodi.

Pozor:
Ped postopkom penjenja, mora biti šoba A15 neprestano 
potopljena v  mleku. V  nasprotnem primeru bo mleko 
škropilo izven posode.

5.5 Zapenjeno mleko počasi ulivajte v  skodelico s  sveže pripravljeno kavo, 
peno pa lahko dodajate tudi z žlico. Priporočeno razmerje mleka in kave 
pri pripravljanju kapučina je ⅓ espressa, ⅓ toplega mleka in ⅓ mlečne 
pene. Za pripravo caffè latte, uporabite ⅓ espressa, ⅔ toplega mleka in 
dodajte približno 1 cm mlečne pene.

5.6 Po odstranitvi nastavka A14, lahko uporabljate šobo A15 na enak način kot 
pri penjenju mleka, le da segrevate vodo za pripravo čaja, vroče čokolade 
itd. Pri segrevanju vode, potopite šobo A15 vsaj 5 cm pod gladino vode.

5.7 Po uporabi funkcije za sproščanje vroče pare, je potrebno iz kotlička A13 
odtočiti preostalo vodo; na ta način boste preprečili, da bi v tok vode za 
pripravo kave, zaradi pare, vstopala prevroča voda. Pritisnite gumb A5 
v  položaj za pripravo kave, pod ročko A8, podstavite posodo v  katero 
bo pritekala voda ter preklopite gumb A12 v  položaj za pripravo kave. 
Počakajte, dokler se indikatorska lučka A6 ne bo ugasnila. Nato obrnite 
gumb A12 nazaj v  položaj pripravljenosti. V  kotličku A13 se bo, do 
optimalne temperature za pripravo kave, segrela nova količina vode. Ko 
bo voda pripravljena, se bo vklopil indikator A6.

5.8 Po končani uporabi, očistite šobo A15 in nastavek za penjenje mleka A14, 
kot je to navedeno v poglavju Čiščenje in vzdrževanje. 

6. IZKLOP NAPRAVE
6.1 Ko končate z uporabo naprave, jo s pritiskom na gumb A3 za 3 sekunde 

izklopite.

Opomba: 
Če naprave 25 minut ne boste uporabljali, ali po uporabi nastavka 
za paro, oziroma če bo črpalka 3 minute neprestano delovala 
v načinu za pripravo kave, se bo naprava samodejno ugasnila.

OSNOVNE SMERNICE IN PRIPOROČILA ZA PRIPRAVO 
KAKOVOSTNE KAVE
 ■ Kavo pripravljajte le v brezhibno čistem aparatu za espresso. Vsakršne 

nečistoče lahko negativno vplivajo na okus kavnega napitka. Navodila za 
čiščenje in odstranitev oblog so v poglavju Čiščenje in vzdrževanje. 

 ■ Za pripravo kakovostne kave, je potrebno vedno uporabljati le svežo, pitno 
vodo. Ne uporabljajte tople, segrete, destilirane, mineralne ali gazirane vode. 
V rezervoarju za vodo A9 ne puščajte vode dlje kot en dan. 

 ■ Kavo pripravljajte iz sveže mlete kave, ki je namenjena za espresso aparate, 
oziroma uporabite sveže mleto kavo. Kadar uporabljate sveže mleto kavo, 
poskrbite za ustrezno grobost mletja. Kavna zrna morajo zmleta fino, vendar 
ne preveč fino. Če imate ob stisku mlete kave s prsti enak občutek, kot bi 
stisnili moko, potem se bo pripravljala predolgo, kava pa bo preveč temna 
ter grenka, pri čemer se bo filter lahko zamašil. Če so kavna zrna mleta 
preveč grobo, se bo kava pripravila prehitro, zato bo preveč vodena in ne 
bo imela ustrezne arome. 

 ■ Praženo kavo v zrnu izbirajte glede na datum na embalaži. Priporočamo, 
da sveže pražena zrna kaveporabite v 3 tednih od datuma praženja. Da 
bi zmanjšali čas shranjevanja, kupujte praženo kavo v manjših paketih. 
Praženo kavo shranjujte v hladnem, temnem in suhem prostoru, idealno 
v nepredušni posodi.

 ■ Če uporabljate mleto kavo, jo shranjujte v zapri posodi, v suhem in hladnem 
prostoru. Kave nikoli ne shranjujte v hladilniku ali zamrzovalniku. Kavo iz 
odprte embalaže porabite v enem tednu.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
 ■ Pred čiščenjem naprave, pritisnite in zadržite stikalo A3 za 3 sekunde položaj, 

napajalni kabel pa izklopite iz vtičnice in počakajte, da se naprava ohladi. 
 ■ Pri čiščenju ne uporabljajte čistilnih sredstev z abrazivnim delovanjem, 

raztopin itd. ki bi lahko poškodovali napravo. Noben del te naprave ni 
zasnovan za pranje v pomivalnem stroju.

ČIŠČENJE FILTROV, ROČKE S FILTROM IN GLAVE APARATA
 ■ Sprostite ročko s filtrom A8 tako, da jo obrnete proti levi. Ročko s filtrom 

odstranite iz glave naprave A7 ter jo nastavite nad koš z odpadki. Obrnite 
ročko s filtrom A8 okoli, ter stresite kavno goščo v koš za odpadke. Z žlico 
odstranite preostanek kavne gošče iz filtra. Izogibajte se neposrednemu 
dotikanju površine filtra in ročke A8, kajti slednja sta lahko še vedno vroča. 
Preden filter odstranite iz ročke A8, ga ohladite pod tekočo hladno vodo. 
Nato izperite filter in ročko A8 pod tekočo vodo in ju temeljito osušite. 

 ■ Če ste uporabili preveč fino mleto kavo, obstaja nevarnost, da so se luknjice 
v filtru zamašile. Za čiščenje uporabite tanko iglo.

 ■ Ostanke mlete kave s čisto in navlaženo krpo odstranite tudi iz glave aparata 
A7.

Pozor:
Glava aparata A7 ostane po uporabi še nekaj časa vroča. 
Pred premikanjem ali čiščenjem pustite, da se ohladi.

ČIŠČENJE ZBIRALNEGA PLADNJA
 ■ Zbiralni pladenj A11 morate sprazniti in ga oprati po vsaki uporabi naprave.
 ■ Najprej odstranite mrežico A10 iz zbiralnega pladnja A11, nato pa odtočite 

nakopičeno tekočino. Zbiralni pladenj A11 in mrežico A10 operite v topli 
vodi, ki ste ji dodali gospodinjski detergent. Nato oba dela izperite pod 
tekočo vodo, ju osušite in vstavite nazaj v prvotni položaj.

ČIŠČENJE ŠOBE IN PRIPOMOČKA ZA PENJENJE MLEKA
 ■ Šobo A15 in nastavek za penjene mleka A14 morate po vsaki uporabi 

temeljito očistiti.
 ■ Snemite nastavek A14, in ga izperite pod toplo tekočo vodo, nato ga obrišite 

do suhega. 
 ■ Z vlažno krpo temeljito očistite šobo A15. Če na šobi A15 ostanejo zasušeni 

ostanki mleka, jo potopite v posodo z vročo vodo in počakajte, da se usedline 
odmočijo. Če zasušeno mleko maši odprtine šobe, slednje očistite z iglo. 
Na koncu očistite šobo A15 z vlažno krpo, jo obrišite do suhe in namestite 
nazaj na nastavek A14.

ČIŠČENJE ZUNANJIH POVRŠIN
 ■ Zunanje površine naprave obrišite z rahlo navlaženo krpo, nato jih temeljito 

osušite. 

ODSTRANJEVANJE USEDLIN VODNEGA KAMNA
 ■ Usedline vodnega kamna morate z naprave redno čistiti. Tovrstne usedline 

lahko negativno vplivajo na kakovost pripravljenih kavnih napitkov in 
skrajšajo življenjsko dobo naprave.

 ■ Če slednjo uporabljate dnevno, priporočamo, da ostanke vodnega kamna 
čistite:

 –  enkrat mesečno, kjer je voda trda ali zelo trda; 
 –  enkrat na dva ali tri mesece, kjer je voda mehka do srednje trda. 
 ■ Za odstranitev ostankov vodnega kamna, uporabite raztopino 8 % 

alkoholnega kisa in vode (priporočamo razmerje mešanja 1:2). Namesto 
raztopine vode in alkoholnega kisa, lahko uporabite tudi citronsko kislino 
ali raztopino za odstranjevanje vodnega kamna z aparatov za espresso. 
Priporočena doza citronske kisline je 2 čajni žlici na 0,5 l vode. Raztopino za 
odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte skladno z navodili proizvajalca.

 ■ Rezervoar za vodo A9 napolnite z raztopino do črte maksimalnega nivoja 
vode. Nato napajalni kabel priklopite v električno vtičnico. Ročko s filtrom 
A8 vstavite v glavo aparata A7. Pod glavo naprave A7 in šobo A15 namestite 
ustrezno veliko posodo. Počakajte, da glavnina raztopine izteče skozi glavo 
aparata A7, preostanek pa skozi šobo A15. 

 ■ Po uporabi raztopine, temeljito izperite rezervoar za vodo A9 s čisto vodo 
in pustite, da slednja 1 × do 2 × steče skozi napravo.

Pozor:
Nivo vode v rezervoarju za vodo A9 in v zbiralnem pladnju 
A11 redno preverjajte.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Območje nazivne napetosti ............................................................................220−240 V 
Nazivna frekvenca ......................................................................................................... 50 Hz
Nazivna vhodna moč ...............................................................................................1 050 W
Raven hrupa  ............................................................................................................. 75 dB(A)

Deklarirana raven hrupa naprave je 75 dB(A), kar predstavlja raven A zvočne 
moči glede na referenčno akustično moč 1 pW.

Pridržujemo si pravico do spremembe besedila in tehnične specifikacije.
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NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU EMBALAŽE
Embalažo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 
OPREME

Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, da 
rabljene električne in elektronske opreme ne smete odlagati 
skupaj z  ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno 
odlaganje, obnovo ali recikliranje teh naprav boste poskrbeli 
tako, da jih boste dostavili na predpisanem mestu za odlaganje. 
Dodatno, v nekaterih članicah EU ali drugih evropskih državah, 
lahko rabljene električne in elektronske naprave tudi dostavite 
trgovcu, pri katerem nameravate kupiti novo napravo.

Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne vire 
in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, ki so lahko 
posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več podrobnosti se 
posvetujte z lokalnimi oblastmi ali podjetjem za zbiranje odpadkov.
Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v  skladu z  državnimi 
predpisi, določena denarna kazen.
Za poslovne subjekte v državah EU
Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se o  podrobnostih 
posvetujte s prodajalcem teh naprav.
Odlaganje v državah zunaj EU
Ta simbol velja v  EU. Če se želite znebiti te naprave, se o  podrobnostih 
posvetujte pri lokalnih oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprav.

Ta naprava izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU.


