
Instruction manual

Návod k obsluze 

Návod na obsluhu

Instrukcja obsługi

Használati útmutató

PHEM 2000



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za kúpu produktu značky PHILCO. Aby vám nový spotrebič dobre slúžil, prečítajte 

si, prosím, pozorne všetky pokyny v tejto používateľskej príručke.



1 Revison 03/2017Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

SK

OBSAH

ČASŤ 1: DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ...................................................................................................................2

ČASŤ 2: POPIS KÁVOVARU ......................................................................................................................................................4

ČASŤ 3: PRED PRVÝM POUŽITÍM ..........................................................................................................................................5

ČASŤ 4: ČISTENIE A ÚDRŽBA ..................................................................................................................................................8

ČASŤ 5: RIEŠENIE PROBLÉMOV ........................................................................................................................................... 9



2 Revison 03/2017Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

SK

ČASŤ 1: DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

• Tento spotrebič smú používať deti od 8 rokov a osoby 

so zhoršenými fyzickými či duševnými schopnosťami 

alebo neskúsené osoby iba vtedy, keď sú pod 

zodpovedajúcim dozorom alebo boli informované 

o bezpečnom spôsobe používania tohto produktu 

a rozumejú potenciálnemu nebezpečenstvu. Čistenie 

a používateľskú údržbu smú vykonávať deti iba 

v prípade, že sú staršie ako 8 rokov a sú pod 

zodpovedajúcim dozorom. Udržiavajte tento spotrebič 

a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 

8 rokov.

• Deti sa nesmú s týmto spotrebičom hrať.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím tohto elektrického spotrebiča dodržujte vždy základné bezpečnostné opatrenia vrátane 

nasledujúcich:

1.  Prečítajte si tieto pokyny.

2.  Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá menovitému napätiu 

vyznačenému na typovom štítku.

3.  Tento spotrebič používa uzemnenú zástrčku. Zaistite, prosím, aby bola vaša domáca sieťová zásuvka dobre 

uzemnená.

4.  Aby ste zabránili požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zraneniu osôb, neponárajte kábel ani zástrčku do 

vody či inej tekutiny.

5.  Pred čistením spotrebiča, a ak nebudete spotrebič používať, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky. Pred 

premiestnením, pripojením komponentov alebo pred čistením nechajte spotrebič celkom vychladnúť.

6.  Nepoužívajte žiadny spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou, spotrebič vykazujúci poruchu, 

spotrebič po páde na zem alebo akokoľvek inak poškodený spotrebič. Odneste ho do najbližšieho 

autorizovaného servisného strediska na kontrolu, opravu alebo na elektrické či mechanické nastavenie.

7.  Použitie príslušenstva a doplnkov, ktoré nie sú výslovne odporúčané výrobcom spotrebiča, môže mať za 

následok vznik požiaru, úraz elektrickým prúdom alebo poranenie osôb.

8.  Umiestnite spotrebič na rovný povrch alebo stôl; nezavesujte napájací kábel cez hranu stola alebo pultu.

9.  Zaistite, aby sa napájací kábel nedotýkal horúceho povrchu spotrebiča.

10.  Neumiestňujte tento kávovar na horúci povrch alebo vedľa ohňa, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

11.  Na odpojenie vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky. Vždy uchopte zástrčku. Nikdy neťahajte za kábel.

12.  Nepoužívajte tento spotrebič na iné, než zamýšľané použitie a umiestnite ho do suchého prostredia.

13.  Ak sa spotrebič používa v blízkosti detí, je nutné ho mať pod prísnym dohľadom.

14.  Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili o paru.

15.  Nedotýkajte sa horúceho povrchu spotrebiča (ako napríklad parnej trysky a oceľového sitka po varení). 

Používajte rukoväti alebo gombíky.

16.  Zabráňte použitiu kávovaru bez vody.

17.  Neodoberajte kovový držiak fi ltra v čase, keď spotrebič varí kávu alebo z neho vystupuje para.

18.  Pred použitím pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky a pred odpojením zástrčky od sieťovej zásuvky vypnite 

všetky vypínače.

19.  Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými 

alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod 

dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú nebezpečenstvu plynúcemu 

z nesprávneho používania. Deti sa nesmú s týmto spotrebičom hrať. Čistenie a používateľskú údržbu smú 

vykonávať deti iba v prípade, že sú staršie ako 8 rokov a sú pod dozorom.

20.  Deti musia byť neustále pod dozorom, aby sa s týmto spotrebičom nehrali.

21.  Teplota prostredia pre prevádzku a skladovanie musí byť väčšia než 0 °C.

22.  Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti alebo podobných priestoroch, ako napríklad:

 – zamestnanecké kuchynky v obchodoch, kanceláriách a na ďalších pracoviskách;

 – farmy;

 – priestory používané klientmi hotelov, motelov a rôznych ďalších ubytovacích zariadení;

 – ubytovacie zariadenia typu „izba s raňajkami“.

23.  Nepoužívajte tento spotrebič vonku.

24.  Tieto pokyny si uschovajte.
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ČASŤ 2: POPIS KÁVOVARU

(Popis produktu sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

1. Odnímateľná nádoba na vodu

2. Prepínač kávy

3. Vypínač napájania

4. Kryt nádoby na vodu

5. Prepínač pary

6.  Ovládací gombík 

7. Držiak fi ltra

8. Napeňovacie

9. Parná trubica

10. Odnímateľný podstavec šálok

11. Odkvapkávacia miska
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ČASŤ 3: PRED PRVÝM POUŽITÍM

Aby prvá šálka kávy chutila znamenito, mali by ste nasledujúcim spôsobom prepláchnuť kávovar vodou:

1.  Nalejte vodu do nádoby na vodu – hladina vody by nemala presiahnuť značku „MAX“ v nádobe. Potom 

uzavrite vodnú nádobu krytom.

POZNÁMKA: 

Tento spotrebič sa z dôvodu jednoduchého čistenia dodáva s odnímateľnou nádobou; nádobu môžete 

najprv naplniť vodou a potom ju vložiť do spotrebiča. 

2.  Umiestnite oceľové sitko do kovového držiaka (bez kávy v oceľovom sitku), uistite sa, že je držiak vyrovnaný 

s drážkou v spotrebiči, a potom vložte držiak do spotrebiča z polohy „INSERT“ (Vložiť) a pevne ho upevnite 

do kávovaru otočením proti smeru hodinových ručičiek, kým nie je dosiahnutá poloha „LOCK“ (Uzamknuté).

3.  Vložte šálku na espreso (vašu šálku) na odnímateľný podstavec na šálky. Zaistite, aby bol ovládací gombík 

v polohe „O“.

POZNÁMKA: 

Tento spotrebič nie je vybavený džbánkom; použite, prosím, svoj džbánok alebo šálku na kávu. 

4.  Pripojte zdroj energie a stlačte vypínač napájania do polohy „I“ na zapnutie prístroja. Indikátory budú modro 

blikať. Spotrebič spustí ohrievanie.

5.  Keď začne indikátor kávy svietiť, je predhrievanie dokončené. Otočte ovládací gombík do polohy „ “. Voda 

začne vytekať.

6.  Po uplynutí približne jednej minúty otočte ovládací gombík do polohy „O“ na zastavenie varenia, vodu 

z nádoby môžete vyliať a potom ju dôkladne očistiť. Teraz môžete začať varenie.

POZNÁMKA: 

Pri prvom čerpaní vody môže byť spotrebič hlučnejší – je to normálny jav sprevádzajúci odstránenie 

vzduchu zo spotrebiča. Po približne 20 sekundách hluk zmizne.

PREDHRIEVANIE 

Na uvarenie šálky dobrého horúceho espresa vám odporúčame, aby ste pred varením kávy spotrebič predhriali, 

a to vrátane držiaka, oceľového sitka a šálky, aby aróma kávy nebola ovplyvnená studenými dielmi.  

1.  Odstráňte odnímateľnú nádobu a otvorte kryt nádoby na doplnenie vodou – hladina vody by nemala 

presiahnuť značku „MAX“ na nádobe. Potom vložte nádobu správne do spotrebiča. 

2.  Umiestnite oceľové sitko do kovového držiaka (bez mletej kávy), uistite sa, že je držiak vyrovnaný s drážkou 

v spotrebiči, a potom vložte držiak do spotrebiča z polohy „INSERT“ (Vložiť) a pevne ho upevnite do 

kávovaru otočením proti smeru hodinových ručičiek, kým nie je dosiahnutá poloha „LOCK“ (Uzamknuté).

3.  Vložte šálku na espreso (vašu šálku) na odnímateľný podstavec na šálky.

4.  Potom pripojte spotrebič k zdroju energie. Zaistite, aby bol ovládací gombík v polohe „O“.

5.  Stlačte vypínač napájania do polohy „I“ na zapnutie prístroja. Indikátory budú modro blikať. Spotrebič spustí 

ohrievanie.

6.  Keď začne indikátor kávy svietiť, je predhrievanie dokončené.
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PRÍPRAVA ESPRESA  

1.  Odstráňte kovový držiak jeho otočením v smere hodinových ručičiek, umiestnite do kovového držiaka 

oceľové sitko. Pridajte do oceľového sitka pomocou odmeriavacej lyžice mletú kávu – lyžica mletej kávy 

stačí na uvarenie približne šálky vysokokvalitnej kávy. Potom pomocou utláčadla mletú kávu pevne utlačte. 

2.  Potom vložte držiak do spotrebiča z polohy „INSERT“ (Vložiť), a pevne ho upevnite do kávovaru otočením 

proti smeru hodinových ručičiek, kým nie je dosiahnutá poloha „LOCK“ (Uzamknuté).

3.  V tomto okamihu, keď indikátor kávy svieti modro, môžete otočiť ovládací gombík do polohy „ “ na 

vytekanie horúcej vody, ktorú môžete použiť na čistenie alebo ohrievanie svojej šálky.

4.  Otočte ovládací gombík do polohy „ “. Začne vytekať káva.

5.  Po naplnení dostatočného množstva kávy otočte ovládací gombík do polohy „O“, a potom vypnite prístroj 

stlačením vypínača napájania do polohy „O“. Indikátor napájania zhasne a kávovar prestane pracovať – 

teraz si môžete vychutnať svoju kávu.

VAROVANIE: 

Nenechávajte kávovar počas prípravy kávy bez dozoru, pretože je vyžadované jeho ručné ovládanie!

6.  Po dokončení varenia kávy môžete vybrať kovový držiak jeho otočením v smere hodinových ručičiek 

a odstrániť zvyšky kávy, zatiaľ čo je oceľové sitko zaistené.

7.  Nechajte ich celkom vychladnúť a potom ich opláchnite pod tečúcou vodou.

PRÍPRAVA KAPUČÍNA

Šálku kapučína pripravíte, keď dolejete šálku espresa napeneným mliekom.

POZNÁMKA: 

Počas produkcie pary musí byť kovový držiak umiestnený vo svojej polohe.

Spôsob:

1.  Najprv pripravte do dostatočne veľkej nádoby espreso podľa časti „PRÍPRAVA ESPRESA“ a zaistite, aby bol 

ovládací gombík v polohe „O“. 

2.  Stlačte prepínač pary – indikátor pary bude modro blikať. Naplňte džbánok približne 100 gramami mlieka 

pre každé pripravované kapučíno – odporúčame použiť plnotučné mlieko s teplotou ako v chladničke (nie 

horúce). 

POZNÁMKA: 

Pri výbere veľkosti džbánka odporúčame, aby jeho priemer nebol menší než 70 ± 5 mm a uvedomte si, 

prosím, takisto, že mlieko 2-krát zväčší svoj objem a tomu musí zodpovedať výška džbánka.

3.  Vložte napeňovacie zariadenie približne dva centimetre do mlieka a potom otočte ovládací gombík do 

polohy „ “ na výstup pary z vývodu pary. Napeňujte mlieko pri krúživom pohybe nádobkou smerom 

hore a dole.

4.  Po dosiahnutí požadovaného cieľa môžete otočiť ovládací gombík do polohy „O“. 

POZNÁMKA: 

Vyčistite vývod pary mokrou hubou okamžite po ukončení generovania pary, no dávajte pozor, aby ste 

sa nezranili!
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5.  Nalejte napenené mlieko do pripraveného espresa. Teraz je kapučíno pripravené. Oslaďte podľa chuti, 

a ak chcete, posypte penu trochou kakaového prášku.

6.  Stlačte vypínač napájania do polohy „O“ na odpojenie zdroja energie.

POZNÁMKA: 

Ak chcete bezprostredne po produkcii pary uvariť kávu, mali by ste otočiť ovládací gombík do polohy „

“ a načerpať vodu na ochladenie. Pred ďalším prevádzkovým cyklom musí byť prístroj aspoň 2 minúty 

v pokoji.

PRODUKCIA PARY NA OHRIEVANIE TEKUTÍN ALEBO NÁPOJOV

Parnú trysku je možné použiť na prípravu horúcich nápojov, ako napríklad tekutej čokolády, vody alebo čaju.

Spôsob:

1.  Odstráňte odnímateľnú nádobu a naplňte ju vodou – hladina vody by nemala presiahnuť značku „MAX“ na 

nádobe. Potom vložte nádobu správne do spotrebiča. 

2.  Potom pripojte spotrebič k zdroju energie. Stlačte vypínač napájania do polohy „I“ na zapnutie prístroja 

– indikátory začnú modro blikať.

3.  Stlačte prepínač pary – prístroj aktivuje funkciu pary; indikátory budú modro blikať. Spotrebič spustí 

ohrievanie. Keď začne indikátor pary svietiť, je predhrievanie dokončené. 

4.  Ponorte parnú trysku bez nátrubku peniaceho zariadenia do ohrievanej tekutiny alebo do napeneného 

mlieka. Otočte ovládací gombík do polohy „ “.

5.  Po dosiahnutí požadovanej teploty môžete otočiť ovládací gombík do polohy „O“.

6.  Stlačte vypínač napájania do polohy „O“ na odpojenie zdroja energie.

ŠPECIÁLNE FUNKCIE

1.  Keď je na spotrebiči zapnutá funkcia pary a ovládací gombík otočíte do polohy „ “, indikátor kávy 

aj indikátor pary budú blikať na signalizáciu alarmu;

2.  Po dokončení produkcie pary je teplota bojlera veľmi vysoká – ak v tejto chvíli stlačíte prepínač kávy, bude 

indikátor kávy rýchlo blikať na indikáciu skutočnosti, že spotrebič vyžaduje chladenie; otočte gombík do 

polohy „ “ – z parnej trubice bude vytekať horúca voda na zníženie teploty bojlera;

3.  Najdlhší čas varenia kávy je 90 sekúnd; ak po dokončení prípravy kávy zabudnete otočiť ovládací gombík 

do polohy „O“, spotrebič po uplynutí 90 sekúnd prestane pracovať a indikátor kávy aj indikátor pary budú 

blikať na signalizáciu alarmu;

4.  Ak 25 minút nevykonáte žiadnu operáciu, prístroj sa automaticky vypne. Na opätovné zapnutie spotrebiča 

stlačte vypínač napájania do polohy „O“ a potom ho stlačte do polohy „I“.
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ČASŤ 4: ČISTENIE A ÚDRŽBA

1.  Pred čistením odpojte zdroj energie a nechajte kávovar celkom vychladnúť.

2.  Kryt kávovaru často čistite pomocou huby odolnej voči vlhkosti a pravidelne čistite aj nádobu na vodu, 

odkvapkávaciu misku a odnímateľný podstavec; po očistení ich osušte. 

POZNÁMKA: 

Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky s liehom alebo rozpúšťadlami. Pri čistení nikdy neponárajte 

kryt do vody.

3.  Odstráňte kovový držiak jeho otočením v smere hodinových ručičiek, zbavte sa zvyškov kávy vnútri a 

potom ho môžete vyčistiť pomocou čistiaceho prostriedku; nakoniec ho však musíte opláchnuť čistou vodou.

4.  Všetky doplnky očistite vo vode a dôkladne vysušte.

ČISTENIE USADENÍN MINERÁLOV 

1. Aby váš kávovar fungoval efektívne, vnútorné potrubie bolo čisté a káva mala najlepšiu arómu, mali by ste 

usadeniny minerálov čistiť každé 2 – 3 mesiace.

2.  Naplňte nádobu vodou a odstraňovačom vodného kameňa po úroveň MAX (pomer vody a odstraňovača 

vodného kameňa je 4 : 1; podrobnosti nájdete v pokynoch k odstraňovaču vodného kameňa. Používajte, 

prosím, „odstraňovač vodného kameňa pre domácnosti“. 

3.  Podľa programu predhrievania nasaďte na miesto kovový držiak (bez mletej kávy) a karafu (džbánik). Ohrev 

vody rovnako ako v časti PREDHRIEVANIE „PRE-HEATING“.

4.  Stlačte vypínač napájania do polohy „I“ na zapnutie prístroja. Indikátory budú modro blikať. Spotrebič spustí 

ohrievanie.

5.  Chvíľu počkajte, kým nezačne indikátor kávy svietiť, čo signalizuje ukončenie predhrievania.

6.  Otočte ovládací gombík do polohy „ “ a uvarte množstvo asi dvoch šálok (približne 60 ml). Potom ho 

otočte do polohy „O“.

7.  Stlačte prepínač pary – indikátory budú modro blikať, a počkajte na rozsvietenie indikátora pary. Otočte 

ovládací gombík do polohy „ “ a produkujte paru 2 minúty; potom otočte ovládací gombík do polohy 

„O“ na ukončenie produkcie pary. Stlačte vypínač napájania do polohy „O“ na okamžité zastavenie prístroja, 

nechajte odstraňovač vodného kameňa pôsobiť v prístroji aspoň 15 minút.

8.  Reštartujte prístroj a opakujte aspoň 3-krát kroky 4 – 7.

9.  Potom varte (bez mletej kávy) s vodou z kohútika na úrovni MAX, zopakujte 3-krát kroky 4 – 7 (v kroku 7 

nie je nutné čakať 15 minút), a potom varte, kým nezostane v nádobe žiadna voda.
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ČASŤ 5: RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Príznak Príčina Náprava

Z dolnej časti kávovaru 

uniká voda.

V odkvapkávacej miske je príliš 

mnoho vody.

Vyčistite, prosím, odkvapkávaciu misku.

Kávovar má poruchu. Požiadajte, prosím, autorizované servisné 

stredisko o opravu.

Kyslá (octová) chuť v

káve Espreso. 

Nesprávne vyčistenie po 

odstránení usadenín minerálov. 

Vyčistite kávovar niekoľkokrát postupom 

v časti „pred prvým použitím“.

Mletá káva sa dlho skladuje v 

horúcom a vlhkom prostredí. 

Mletá káva sa kazí.

Používajte, prosím, čerstvú mletú kávu 

alebo skladujte nepoužitú mletú kávu na 

chladnom a suchom mieste. Po otvorení 

balíčka s mletou kávou ho znovu tesne 

uzavrite aby zostala káva čerstvá.

Kávovar nemôže pracovať. Napájací kábel nie je správne 

pripojený do zásuvky. 

Pripojte napájací kábel správne do sieťovej 

zásuvky; ak spotrebič stále nefunguje, 

požiadajte, prosím, autorizované servisné 

stredisko o opravu.

Para nemôže pripraviť penu. Nie je rozsvietený indikátor 

pripravenosti.

Až po rozsvietení indikátora pripravenosti je 

možné paru použiť na prípravu peny.

Nádoba je príliš veľká alebo má 

nesprávny tvar.

Používajte vysokú a úzku šálku.

Použili ste nízkotučné mlieko Použite plnotučné mlieko alebo polotučné 

mlieko

Ak nenájdete príčinu poruchy, nerozoberajte sami tento spotrebič, ale kontaktujte certifi kované servisné stredisko.
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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. Na 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 je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej 

bezpečnosti.

Zmeny v  texte, dizajne a  technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia 

a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.


