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VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po 
samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste při 
používání tohoto spotřebiče byli opatrní a dodržovali následující pokyny.

• Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržujte 
spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí.

• Spotřebič mohou používat osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými či mentálními 
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností 
a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly 
poučeny o používání spotřebiče bezpečným 
způsobem a rozumí případným nebezpečím.

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
• Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho 

výměnu svěřte odbornému servisnímu 
středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné 
situace. Spotřebič s poškozeným přívodním 
kabelem je zakázáno používat.

VAROVÁNÍ:
HROZÍ MOŽNÉ PORANĚNÍ PŘI 
NESPRÁVNÉM POUŽÍVÁNÍ.

• Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud 
ho necháváte bez dozoru a před montáží, 
demontáží nebo čištěním.
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• Tento spotřebič je určen pouze pro použití 
v domácnosti. Není určen pro použití 
v prostorách, jako jsou: 
– kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích 

a ostatních pracovištích;
– v zemědělství;
– hosty v hotelích, motelech a jiných obytných 

oblastech;
– v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní.

VAROVÁNÍ: 
NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ, 
PŘÍVODNÍ KABEL ANI ZÁSTRČKU 
PŘÍVODNÍHO KABELU DO VODY ANI 
JINÉ TEKUTINY.

• Zabraňte kontaktu přívodního kabelu a zástrčky 
s vodou nebo jinou tekutinou.

• Skleněnou karafu omyjte v teplé vodě s trochou 
kuchyňského přípravku na mytí nádobí, 
opláchněte a otřete čistou utěrkou dosucha.
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UPOZORNĚNÍ. HORKÝ POVRCH.
ČÁST SPOTŘEBIČE, NA KTERÉM JE 
POLOŽENA SKLENĚNÁ KARAFA, 
SKLENĚNÉ KARAFA I ZÁSOBNÍK 
NA VODU OBSAHUJE I PO POUŽITÍ 
ZBYTKOVÉ TEPLO. VYVARUJTE SE 
KONTAKTU S TĚMITO POVRCHY. 
HROZÍ RIZIKO VZNIKU POPÁLENIN.

UPOZORNĚNÍ: 
NIKDY NEPLŇTE KÁVOVAR NAD 
MAXIMÁLNÍ HLADINU, PROTOŽE 
HORKÁ ZPĚNĚNÁ KÁVA MŮŽE BĚHEM 
OHŘEVU PŘETÉCT.

• Používejte spotřebič podle pokynů uvedených v návodu k použití. V opačném případě 
může dojít ke vzniku poranění, poškození spotřebiče nebo vzniku nebezpečné situace.

• Spotřebič je určen výhradně k přípravě překapávané kávy. Spotřebič používejte pouze 
k účelu, ke kterému je určen.

• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se jeho nominální napětí 
uvedené na typovém štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky.

• Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Z bezpečnostních důvodů 
nedoporučujeme použití rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu.

• Spotřebič neumísťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní 
povrchy. Vždy jej umístěte na stabilní, rovný a suchý povrch.

• Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič nebo do blízkosti otevřeného 
ohně.

• Spotřebič nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
• Část spotřebiče, na kterém je položena skleněná karafa, ani víko zásobníku na vodu 

nepoužívejte k odkládání předmětů.
• Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.
• Spotřebič používejte pouze se skleněnou karafou, která je s ním dodávána. Skleněnou 

karafu nepřeplňujte, nestavte ji na jiné zdroje tepla ani ji nepoužívejte pro ohřev tekutin 
nebo potravin v mikrovlnné troubě.
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• Nepoužívejte spotřebič se skleněnou karafou, která je prasklá. Vykazuje-li karafa jakékoli 
známky poškození, musí být nahrazena novou.

• Při provozu vystupuje z ventilačních otvorů horká pára. Z tohoto důvodu ponechte nad 
spotřebičem alespoň 20 cm volného prostoru.

• Zásobník na vodu plňte čistou studenou vodou. Nelijte do něj ohřátou vodu nebo jiné 
tekutiny ani do něj nevkládejte žádné předměty. Maximální kapacita zásobníku na vodu je 
1 l. Zásobník nepřeplňujte.

• Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je zásobník naplněn dostatečným množstvím 
vody, že víko spotřebiče je řádně uzavřeno a že karafa je umístěna ve spotřebiči. Hladina 
vody v zásobníku nesmí přesahovat rysku maxima.

VAROVÁNÍ:
Během procesu přípravy kávy neotvírejte víko zásobníku na vodu. Nedotýkejte 
se zahřátého povrchu zásobníku na vodu nebo skleněné karafy. Mohlo by dojít 
k popálení. Ke zdvihnutí a přenášení karafy používejte silikonovou krytku.

• Při manipulaci s karafou naplněnou horkou tekutinou dbejte zvýšené opatrnosti, aby 
nedošlo k opaření.

• Zahřátou karafu neponořujte do ledově studené vody. Mohlo by dojít k jejímu poškození.
• Při používání spotřebiče pravidelně kontrolujte stav vody v zásobníku. Pokud klesne 

hladina vody pod rysku minima, doplňte ji. Před doplněním vody spotřebič nejdříve 
vypněte a odpojte od síťové zásuvky.

• Před opakovaným použitím spotřebič vypněte a nechte jej 10 minut vychladnout.
• Spotřebič je vybaven bezpečnostní tepelnou pojistkou, která automaticky přeruší 

elektrický obvod v případě, že dojde k jeho přehřátí. Pokud taková situace nastane, 
odpojte spotřebič od síťové zásuvky a nechte jej vychladnout. Po vychladnutí můžete 
spotřebič opět používat. Zásobník nenaplňujte studenou vodou za účelem rychlého 
ochlazení topného tělesa.

• Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat, 
pokud jej necháváte bez dozoru, před jeho rozebráním nebo sestavením, před plněním 
zásobníku, před přemístěním nebo čištěním. Před čištěním a přemístěním nechejte 
spotřebič vychladnout.

• Spotřebič a jeho příslušenství udržujte v čistotě. Čištění a údržbu provádějte dle instrukcí 
uvedených v kapitole Péče a čištění. Spotřebič neomývejte pod tekoucí vodou ani jej 
neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

• Spotřebič nikdy nepřemisťujte se zásobníkem naplněným vodou nebo se skleněnou 
karafou ve spotřebiči.

• Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedostal do kontaktu s horkým povrchem nebo aby 
nedošlo k polití zástrčky přívodního kabelu.

• Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za přívodní kabel. Jinak by 
mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ VŠECH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
• Před použitím zcela odviňte napájecí kabel. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné 

zásuvce.
• Přívodní kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat se 

horkých ploch nebo se zamotat. 
• Z bezpečnostních důvodů doporučujeme zapojit spotřebič do samostatného elektrického 

obvodu, odděleného od ostatních spotřebičů. Nepoužívejte rozdvojku ani prodlužovací 
kabel pro zapojení spotřebiče do síťové zásuvky.

• Nepoužívejte tento spotřebič v pohybujících se vozidlech nebo na lodi, nepoužívejte jej 
venku, nepoužívejte jej pro jiný účel, než pro který je určen. V opačném případě může dojít 
ke zranění. 

• Jakoukoli jinou údržbu kromě běžného čištění je nutné svěřit autorizovanému servisnímu 
středisku Catler. Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte 
spotřebič sami ani ji nijak neupravujte.

• Doporučujeme instalovat proudový chránič (standardní bezpečností spínače ve vaší 
zásuvce), abyste tak zajistili zvýšenou ochranu při použití spotřebiče. Doporučujeme, aby 
proudový chránič (se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nebyl více než 30 mA) 
byl instalován do elektrického obvodu, ve kterém bude spotřebič zapojen. Obraťte se na 
svého elektrikáře pro další odbornou radu.
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SEZNAMTE SE SE SVÝM KÁVOVAREM CM 4012
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1. Víčko zásobníku na vodu
2. Zásobník na vodu
3. Tělo kávovaru
4. Otvor pro výdej vody
5. Nerezový fi ltr
6. Ochranná silikonová krytka (slouží k manipulaci s karafou)
7. Skleněná karafa
8. Zabudovaná váha
9. Displej
10. Otočný ovladač
11. Tlačítko / automatického spuštění
12. Tlačítko 
13. Tlačítko 
14. Tlačítko TARE
15. Odkládací miska na nerezový fi ltr
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POUŽITÍ VAŠEHO KÁVOVARU CM 4012

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Před prvním použitím odstraňte ze 
spotřebiče veškeré obaly a reklamní štítky/
etikety.
Odstraňte z karafy silikonovou krytku 
a následně omyjte karafu a nerezový 
fi ltr v teplé vodě s trochou kuchyňského 
prostředku na mytí nádobí, opláchněte 
čistou vodou a otřete dosucha. Nasaďte 
silikonovou krytku zpět na hrdlo karafy.
Tělo kávovaru, zásobník na vodu a víčko 
zásobníku otřete mírně navlhčenou 
houbičkou. Otřete dosucha čistou utěrkou.

PROPLÁCHNUTÍ KÁVOVARU
Před prvním použitím nebo po delší době 
nepoužívání kávovaru jej doporučujeme 
propláchnout čistou a horkou vodou.
1. Naplňte zásobník čistou a studenou vodu 

až po rysku maxima.
2. Pod otvor výdeje vody vložte karafu. 

V tomto režimu není nutné vkládat 
nerezový ani papírový fi ltr.

3. Otočte ovladačem do polohy „Hot 
Water“. Na displeji se zobrazí skutečná 
teplota vody v zásobníku.

4. Tlačítky / nastavte „100 °C“.
5. Stiskněte tlačítko  pro spuštění 

kávovaru. Kávovar spustí ohřev vody 
a na displeji se zobrazí skutečná teplota 
v zásobníku.

6. Jakmile teplota vody dosáhne nastavené 
hodnoty, kávovar ukončí ohřev a začne 
vydávat veškerou ohřátou vodu 
v zásobníku do karafy.

UPOZORNĚNÍ:
Před použitím se vždy ujistěte, že je 
silikonová krytka správně nasazena 
na hrdle karafy.

VAROVÁNÍ!
Nikdy neodstraňujte 
víčko ze zásobníku 
na vodu, pokud je 
kávovar v provozu 
nebo těsně po 
dokončení přípravy 
kávy. Před sejmutím 
víčka vyčkejte 
alespoň 30 sekund. 
V opačném případě 
hrozí riziko vzniku 
popálenin.

NASTAVENÍ HODIN
Zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové 
zásuvky a krátce se rozbliká displej a všechny 
světelné kontrolky. Vyčkejte, až se na displeji 
rozbliká údaj „0:00“.
Tlačítky / nastavte hodiny a potvrďte 
stisknutím tlačítka . Poté tlačítky / 
nastavte minuty a potvrďte stisknutím 
tlačítka .
Vyčkejte, až se časový údaj hodin se 
zobrazí na displeji. Kávovar se přepne do 
pohotovostního režimu a je připraven 
k použití.
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POZNÁMKA
Správné nastavení hodin je důležité, 
pokud využíváte funkce odloženého 
spuštění. Nicméně kávovar můžete 
provozovat i bez nastavených hodin.

Pokud odpojíte zástrčku přívodního kabelu 
od síťové zásuvky, bude třeba po opětovném 
zapojení znovu nastavit hodiny.

NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU
Používejte pouze čistou a studenou vodu pro 
přípravu kávy.
Odstraňte víčko zásobníku a nalijte do něj 
čistou a studenou vodu. Vždy dodržujte rysky 
minima a maxima, které jsou vyznačeny na 
zásobníku.
Nasaďte víčko zpět na zásobník.

POZNÁMKA
Na dně zásobníku se nachází čidlo, 
které měří teplotu vody. Je proto 
důležité, aby bylo víčko správně 
nasazeno. V opačném případě by mohl 
ohřev vody trvat příliš dlouho nebo by 
k ohřevu vody nemuselo vůbec dojít.

OVLÁDÁNÍ KÁVOVARU

AUTOMATICKÁ PŘÍPRAVA KÁVY
1. Do zásobníku nalijte čistou a studenou 

vodu. Vždy dodržujte rysky minima 
a maxima, které jsou vyznačeny na 
zásobníku.

2. Do hrdla karafy vložte nerezový fi ltr 
a do něj vložte papírový fi ltr tvaru „V“, 
velikost 4, který je určený pro přípravu 
překapávané kávy, a karafu vložte do 
kávovaru.

POZNÁMKA
Papírové fi ltry nejsou součástí balení 
a je možné je zakoupit v běžné 
obchodní síti.

3. Otočte ovladač do polohy „Brew 
Mode A/M“. Světelná kontrolka se 
rozsvítí. Tlačítky / vyberte „AUTO“ 
(automatická příprava kávy).

4. Stiskněte tlačítko TARE a poté vyjměte 
karafu z kávovaru.

5. Do papírového fi ltru nasypte požadované 
množství mleté kávy. Ujistěte se, že 
používáte kávu vhodnou pro přípravu 
překapávané kávy. Množství kávy závisí 
na vašich osobních preferencích.

6. Vložte karafu zpět do kávovaru a na 
displeji se zobrazí hmotnost nasypané 
mleté kávy.

7. Stiskněte tlačítko  pro spuštění 
kávovaru. Tlačítko  se rozbliká 
a kávovar začne ohřívat vodu. Během 
ohřevu vody se na displeji zobrazí 
skutečná teplota vody v zásobníku.

8. Během přípravy můžete zkontrolovat 
přednastavenou teplotu, poměr mleté 
kávy k vodě nebo objem kávy otočením 
ovladače.

POZNÁMKA
Při automatické přípravě kávy není 
možné měnit teplotu ani poměr mleté 
kávy k vodě. Tyto údaje jsou nastaveny 
již z výroby. Přednastavená teplota je 
93 °C a poměr je 1:15.

9. Jakmile teplota vody dosáhne 
přednastavené teploty 93 °C, kávovar 
ukončí ohřev vody a začne pomalu 
vydávat vodu skrz otvor ve středu dna 
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zásobníku. Pod otvorem se nachází 
otočný mechanismus, který se bude 
otáčet během výdeje vody, čímž dojde 
k rovnoměrnému spaření mleté kávy.

10. Po chvilce ukončí kávovar výdej vody 
a dojde ke spaření kávy na dobu asi 
30 sekund.

11. Poté se opět spustí výdej horké vody 
a kávovar zopakujte tento proces, dokud 
nebude celková hmotnost vody 15krát 
větší než objem mleté kávy.

12. Jakmile dojde k výdeji potřebného 
množství vody, otočný mechanismus 
se zastaví. Na displeji se zobrazí celkový 
objem kávy.

13. Vyčkejte, dokud všechna káva neskape 
do karafy, poté opatrně vyjměte fi ltry 
a uložte nerezový fi ltr na odkapávací 
misku, kde jej necháte vychladnout.

VAROVÁNÍ!
Nerezový filtr, 
použitá mletá káva 
i karafa s kávou jsou 
velmi horké. Dbejte 
zvýšené pozornosti 
při manipulaci, 
abyste se neopařili.

MANUÁLNÍ PŘÍPRAVA KÁVY
1. Do zásobníku nalijte čistou a studenou 

vodu. Vždy dodržujte rysky minima 
a maxima, které jsou vyznačeny na 
zásobníku.

2. Do hrdla karafy vložte nerezový fi ltr a do 
něj vložte papírový fi ltr tvaru „V“, který je 
určený pro přípravu překapávané kávy, 
a karafu vložte do kávovaru.

POZNÁMKA
Papírové fi ltry nejsou součástí balení 
a je možné je zakoupit v běžné 
obchodní síti.

3. Otočte ovladač do polohy „Brew Mode 
A/M“. Světelná kontrolka se rozsvítí. 
Tlačítky / vyberte „MANUAL“ 
(manuální příprava kávy).

4. Stiskněte tlačítko TARE a poté vyjměte 
karafu z kávovaru.

5. Do papírového fi ltru nasypte požadované 
množství mleté kávy. Ujistěte se, že 
používáte kávu vhodnou pro přípravu 
překapávané kávy. Množství kávy závisí 
na vašich osobních preferencích.

6. Vložte karafu zpět do kávovaru a na 
displeji se zobrazí hmotnost nasypané 
mleté kávy.

7. Nyní nastavte parametry překapávané 
kávy.

 Teplota vody: Otočte ovladačem do 
polohy „Temp“. Rozsvítí se světelná 
kontrolka. Tlačítky / nastavte teplotu 
vody při spařování kávy v rozmezí od 
80 °C do 98 °C. Stiskněte tlačítko , nebo 
vyčkejte, až hodnota na displeji přestane 
blikat.

 Poměr mleté kávy k vodě: Otočte 
ovladačem do polohy „C/W Ratio“ 
(poměr mleté kávy k vodě). Rozsvítí se 
světelná kontrolka. Tlačítky / nastavte 
poměr vody k mleté kávě v rozmezí od 
1:10 do 1:20. Stiskněte tlačítko , nebo 
vyčkejte, až hodnota na displeji přestane 
blikat.
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POZNÁMKA
Poměrem mleté kávy k vodě 
nastavujete intenzitu připravené kávy. 
Poměr 1:10 označuje silnou kávu. 
Pokud si přejete méně intenzivní kávu, 
zvyšte poměr mezi mletou kávou 
a vodou.

8. Stiskněte tlačítko  pro spuštění 
kávovaru. Tlačítko  se rozbliká 
a kávovar začne ohřívat vodu. Během 
ohřevu vody se na displeji zobrazí 
skutečná teplota vody v zásobníku.

9. Během přípravy můžete zkontrolovat 
nastavenou teplotu, poměr mleté kávy 
k vodě nebo objem kávy otočením 
ovladače.

10. Jakmile teplota vody dosáhne nastavené 
teploty, kávovar ukončí ohřev vody 
a začne pomalu vydávat vodu skrz otvor 
ve středu dna zásobníku. Pod otvorem 
se nachází otočný mechanismus, který 
se bude otáčet během výdeje vody, čímž 
dojde k rovnoměrnému spaření mleté 
kávy.

11. Po chvilce ukončí kávovar výdej vody 
a dojde ke spaření kávy na dobu asi 
30 sekund.

12. Poté se opět spustí výdej horké vody 
a kávovar zopakujte tento proces, dokud 
nebude celková hmotnost vody větší než 
objem mleté kávy ve vámi nastaveném 
poměru.

13. Jakmile dojde k výdeji veškeré vody, 
otočný mechanismus se zastaví. Na 
displeji se zobrazí celkový objem kávy.

14. Vyčkejte, dokud všechna káva neskape 
do karafy, poté opatrně vyjměte fi ltry 
a uložte nerezový fi ltr na odkapávací 
misku, kde jej necháte vychladnout.

VAROVÁNÍ!
Nerezový filtr, 
použitá mletá káva 
i karafa s kávou jsou 
velmi horké. Dbejte 
zvýšené pozornosti 
při manipulaci, 
abyste se neopařili.

ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ KÁVOVARU – 
AUTOMATICKÁ PŘÍPRAVA KÁVY
1. Proveďte kroky 1. – 6. z části 

„Automatická příprava kávy“.
2. Otočte ovladačem do polohy „Program“ 

a na displeji se zobrazí poslední doba 
odloženého spouštění.

3. Tlačítky / nastavte dobu, kdy se 
kávovar automaticky spustí. Postupujte 
stejně jako při nastavení hodin. Potvrďte 
stisknutím tlačítka .

4. Pro spuštění kávovaru a funkce 
odloženého spuštění stiskněte tlačítko . 
Na displeji se zobrazí „AUTO“ a „PROG“. To 
signalizuje správně provedené nastavení 
odloženého spuštění. Kávovar po chvilce 
zobrazí skutečný čas a na displeji se 
zobrazí jen „PROG“.

5. Jakmile hodiny na displeji ukážou 
nastavený čas, kávovar spustí přípravu 
kávy podle nastavených parametrů.
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ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ KÁVOVARU – 
MANUÁLNÍ PŘÍPRAVA KÁVY
1. Proveďte kroky 1. – 7. z části „Manuální 

příprava kávy“.
2. Otočte ovladačem do polohy „Program“ 

a na displeji se zobrazí poslední doba 
odloženého spouštění.

3. Tlačítky / nastavte dobu, kdy se 
kávovar automaticky spustí. Postupujte 
stejně jako při nastavení hodin. Potvrďte 
stisknutím tlačítka .

4. Pro spuštění kávovaru a funkce 
odloženého spuštění stiskněte tlačítko 
. Na displeji se zobrazí „MANUAL“ 
a „PROG“. To signalizuje správně 
provedené nastavení odloženého 
spuštění. Kávovar po chvilce zobrazí 
skutečný čas a na displeji se zobrazí jen 
„PROG“.

5. Jakmile hodiny na displeji ukážou 
nastavený čas, kávovar spustí přípravu 
kávy podle nastavených parametrů.

VÝDEJ HORKÉ VODY
1. Do zásobníku nalijte čistou a studenou 

vodu. Vždy dodržujte rysky minima 
a maxima, které jsou vyznačeny na 
zásobníku.

2. Pod výdej vody vložte karafu. V tomto 
režimu není nutné vkládat nerezový ani 
papírový fi ltr.

3. Otočte ovladačem do polohy „Hot 
Water“. Na displeji se zobrazí skutečná 
teplota vody v zásobníku

4. Tlačítky / nastavte teplotu vody, na 
kterou má kávovar vodu ohřát (nastavte 
vyšší teplotu, než je skutečná teplota).

5. Stiskněte tlačítko  pro spuštění 
kávovaru. Kávovar spustí ohřev vody 
a na displeji se zobrazí skutečná teplota 
v zásobníku.

6. Jakmile teplota vody dosáhne nastavené 
hodnoty, kávovar ukončí ohřev a začne 
vydávat veškerou ohřátou vodu 
v zásobníku do karafy.

ODVÁPNĚNÍ
1. Světelná kontrolka odvápnění se rozbliká 

po 50 provedených cyklech přípravy 
kávy.

2. Do zásobníku nalijte čistou vodu až 
k rysce max a přidejte příslušné množství 
kyseliny citrónové.

3. Otočte ovladačem do polohy „Clean“. Na 
displeji se zobrazí „100 °C“.

4. Stiskněte tlačítko  a kávovar spustí 
ohřev vody. Na displeji se zobrazí 
skutečná teplota vody.

5. Jakmile teplota vody dosáhne 100 °C, 
kávovar ukončí ohřev a spustí výdej vody, 
dokud nebude zásobník prázdný.

6. Když světelná kontrolka odvápnění 
přestane blikat, je proces odvápnění 
dokončen.

AUTOMATICKÝ POHOTOVOSTNÍ 
REŽIM
Pokud je kávovar zapnutý a neprovedete 
žádný úkon do 30 sekund, automaticky 
se přepne do pohotovostního režimu 
a podsvícení tlačítka  zhasne.
Otočením ovladače nebo stisknutím 
libovolného tlačítka pohotovostní režim 
zrušíte. Jakmile se tlačítko  znovu rozsvítí, 
je kávovar připraven k použití.



13POUŽITÍ VAŠEHO KÁVOVARU CM 4012

POZNÁMKA
Pokud do kávovaru nevložíte karafu, 
na displeji se zobrazí „---„ / N°C“ 
a nedojde k výdeji vody, i když kávovar 
dokončil ohřev.
Pokud při výdeji vody vyjmete karafu, 
výdej vody se zastaví a na displeji se 
zobrazí „---„. Pokud vrátíte karafu zpět 
do kávovaru do 30 sekund, proces 
výdeje vody se obnoví. V opačném 
případě dojde k automatickému 
vypnutí kávovaru.
Jakmile dojde k vyprázdnění 
zásobníku, otočný mechanismus 
se bude stále otáčet, až ukončí svůj 
pohyb ve středu.

ZABUDOVANÁ VÁHA
Elektronická váha je přesné zařízení a je 
snadno ovlivněna teplotou. Proto před 
zvážením mleté kávy stiskněte tlačítko Tare, 
abyste vymazali karafu a fi ltr, a zajistili tak 
přesnost elektronické váhy.
Přesnost elektrické váha je +/-3 g na 1 kg, 
rozmezí 0 – 3 kg. Nepokládejte žádné těžké 
předměty, abyste váhu nepoškodili.
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PÉČE A ČIŠTĚNÍ
Před čištěním spotřebiče vždy nejdříve 
odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové 
zásuvky a nechte jej dostatečně vychladnout.
Doporučujeme provádět čištění ihned po 
použití kávovaru, abyste zabránili vzniku 
usazenin nebo skvrn.

VAROVÁNÍ!
SPOTŘEBIČ, JEHO 
PŘÍVODNÍ KABEL 
ANI ZÁSTRČKU 
PŘÍVODNÍHO 
KABELU 
NEOMÝVEJTE POD 
TEKOUCÍ VODOU 
A NEPONOŘUJTE 
DO VODY ANI JINÉ 
TEKUTINY.

UPOZORNĚNÍ:
K čištění nepoužívejte ostré předměty, 
chemikálie, ředidla, rozpouštědla, 
benzín ani jiné podobné látky. 
V žádné případě nečistěte spotřebič 
pomocí parního přístroje.
Žádná část kávovaru není vhodná pro 
mytí v myčce.

ČIŠTĚNÍ KARAFY
Před čištěním nechte karafu dostatečně 
vychladnout a opatrně z ní odstraňte 
silikonovou krytku. Omyjte karafu v teplé 

vodě s trochou kuchyňského prostředku 
na mytí nádobí, opláchněte čistou vodou 
a otřete dosucha. Nasaďte silikonovou krytku 
zpět na hrdlo karafy.
Pokud je karafa silně znečištěna, naplňte 
karafu teplou vodou a přidejte trochu 
kuchyňského prostředku na mytí nádobí. 
Nechte odstát a poté karafu omyjte. K čištění 
můžete použít i jemný kartáč na mytí lahví.

VAROVÁNÍ!
KARAFA MŮŽE 
ZŮSTAT HORKÁ 
I PO VYPRÁZDNĚNÍ 
JEJÍHO OBSAHU. 
DBEJTE ZVÝŠENÉ 
OPATRNOSTI PŘI 
MANIPULACI 
S KARAFOU. VŽDY 
UCHOPTE KARAFU 
ZA OCHRANNOU 
SILIKONOVOU 
KRYTKU.

ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
Nerezový fi ltr spolu s papírovým fi ltrem 
a mletou kávou položte na odkapávací misku 
a nechte je dostatečně vychladnout.
Použitou kávou vyhoďte do komunálního 
odpadu nebo ji můžete kompostovat. 
Kompostovat je možné i papírový fi ltr, 
nicméně závisí na výrobci a jeho doporučení. 
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Více informací se dozvíte na obalu 
papírových fi ltrů nebo u výrobce papírových 
fi ltrů.
Nerezový fi ltr omyjte v teplé vodě s trochou 
kuchyňského prostředku na mytí nádobí, 
opláchněte čistou vodou a otřete dosucha.

ČIŠTĚNÍ TĚLA KÁVOVARU
Tělo kávovaru, zásobník na vodu a víčko 
zásobníku otřete mírně navlhčenou 
houbičkou. Otřete dosucha čistou utěrkou.

ULOŽENÍ
Před uložením se ujistěte, že je spotřebič 
čistý, suchý a zcela vychladlý. Uložte jej na 
dobře větrané suché místo mimo dosah dětí 
a zvířat.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické 
a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově 
a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie 
nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního 
nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje 
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly 
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce 
nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace 
o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo 
na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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POZNÁMKY



WWW.CATLER.EU

COFFEE MAKER

Because of continuous impro-
vement of design and other pr-
operties, your product may sli-
ghtly diff er from the one shown 
on the pictures in this manual.

Z důvodu neustálého zdokona-
lování designu a  dalších vlast-
ností se může vámi zakoupený 
výrobek mírně lišit od výrobku 
uvedeného na obrázcích v tom-
to návodu.

Z  dôvodu neustáleho zdo-
konaľovania dizajnu a  ďal-
ších vlastností sa môže vami 
kúpený výrobok mierne líšiť 
od výrobku uvedeného na 
obrázkoch v tomto návode.

A  kivitel és más jellemzők 
állandó fejlesztése miatt 
a  megvásárolt termék enyhén 
eltérhet az ezen útmutatóban 
található képeken mutatott 
terméktől.

Ze względu na ciągłe udoskona-
lanie designu i innych właściwo-
ści, zakupiony produkt może się 
nieznacznie różnić od produktu 
przedstawionego na rysunkach 
w niniejszej instrukcji.

Из-за постоянного улучшения 
дизайна и  других свойств 
ваш продукт может 
немного отличаться от 
представленного на рисунках 
в данном руководстве.

CUSTOMER SERVICE • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT • SERWIS KLIENTA • ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
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