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1. POPIS (str. 3)
Na nasledujúcich stranách sa bude používať nasledujúca 
terminológia.
1.1 Opis spotrebiča 
A1.  Vrchnák nádržky na vodu
A2. Rukoväť na vybratie nádržky
A3. Nádržka na vodu
A4. Ohrievač šálok
A5. Sprcha kotla
A6. Vypínač ON/OFF
A7. Odkladacia plocha na šálky
A8. Indikátor plnej nádobky na zvyšky kávy
A9. Nádoba na zachyt. kvapiek
A10. Podložka na hrnčeky alebo poháre
A11. Rukoväť pary
A12. Vydávač horúcej vody/pary
A13. Tryska na výdaj horúcej vody/pary
A14. Objímka voľby napeňovača mlieka
A15. Prípojka hadičky s horúcou vodou/paru

1.2 Popis ovládacieho panelu
B1. Tlačidlo na vydanie jednej šálky 
 B2. Zabudovaná kontrolka prevádzky (biela)
B3. Tlačidlo na vydanie dvoch šálok
 B4. Zabudovaná kontrolka prevádzky (biela)
B5. Tlačidlo funkcie pary
 B6. Zabudovaná kontrolka prevádzky (biela)
 B7. Kontrolka odvápnenia (oranžová)

1.3 Opis príslušenstva
C1. Držiak filtra
C2. Filter 1 šálky (symbol  pod filtrom)
C3.  Filter 2 šálok (symbol  pod filtrom)
C4. Filter kapsúl (symbol  pod filtrom)
C5. Odmerka/presovač
C6. Zmäkčovací filter vody (* nie je súčasťou dodávky, 

je možné ho zakúpiť v autorizovaných strediskách 
asistencie) 

2. NAPLNENIE NÁDRŽKY NA VODU
Poznámka:
Pred prvým uvedením spotrebiča do prevádzky horúcou 
vodou riadne umyte všetko príslušenstvo a nádržku na vodu.
1.  Nádržku vytiahnite potiahnutím smerom nahor (obr. 1). 
2.  Otvorte veko a naplňte nádržku čerstvou a čistou vodou, 

pričom dajte pozor, aby ste nepresiahli nápis MAX (obr. 2). 
Opätovne vložte zásobník jemným stlačením tak, aby sa 
otvorili ventily sa na jeho spodnej časti.

3.  Jednoduchšie povedané, nádržka sa môže naplniť bez vy-
tiahnutia priamym naliatím vody z kanvice.

Pozor: 
Spotrebič nikdy neuvádzajte do prevádzky bez vody v zásobníku 
alebo bez zásobníka.
Poznámka: 
Je úplne normálne, ak nájdete vodu v priestore pod zásobníkom; 
napriek tomu občas tento priestor osušte čistou hubkou.

3. PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY
Pri prvom použití je potrebné prepláchnuť vnútorné okruhy 
spotrebiča nasledujúcim spôsobom:
1. Zapnite stlačením tlačidla ON/OFF (obr. 3): spotrebič vy-

koná autodiagnostiku, ktorú signalizuje striedavé blikanie 
troch tlačidiel.

2. Kontrolky  a   blikajú a znamenajú, že sa spot-
rebič zohrieva: keď kontrolky prestanú blikať a začnú svie-
tiť, spotrebič je pripravený na použitie.

3. Pripevnite držiak filtra k spotrebiču (obr. 9).
4.  Pod sprchu kotla umiestnite nádobu o minimálnom obje-

me 0,5 l (A5) a stlačte tlačidlo . Tento postup zopa-
kujte 5 krát.

5. Vyprázdnite nádobu a umiestnite ju pod vydávač horúcej 
vody/pary (A12) (obr. 4).

6 Otočte gombíkom na výdaj horúcej vody/pary do polo-
hy  (obr. 5) a vydávajte vodu až do vyprázdnenia 
nádržky na vodu. Potom gombík vráťte do pôvodnej polohy 
O.

4. NASTAVENIA MENU PROGRAMOVANIA
Pre vstup do menu sa uistite, že je spotrebič pripravený na pou-

žitie, potom stlačte a podržte tlačidlo  po dobu 10 sekúnd, 
dokým nebudú tri tlačidlá striedavo blikať: 
spotrebič je v režime programovania- 
Spotrebič nastavte podľa požiadaviek. Pre návrat z menu progra-
movania počkajte 15 sekúnd.
Poznámka:
Ak v priebehu 15 sekúnd nedôjde k žiadnemu výberu, spotrebič 
sa automaticky vráti do stavu pripravenosti na použitie.

4.1 Nastavenie teploty kávy
Ak si prajete zmeniť teplotu vody (nízka, stredná, vysoká, ma-
ximálna) použitej pri príprave kávy, postupujte nasledujúcim 
spôsobom:
1. Vstúpte do menu programovania.

2. Stlačte tlačidlo   na vstup do režimu výberu teploty 
kávy: rozsvietia sa kontrolky podľa zvoleného výberu:
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 nízka

 stredná 

 vysoká
3. Kontrolky začnú striedavo blikať.
4. Stlačte príslušné tlačidlo pre požadovanú teplotu.

       
  nízka stredná vysoká

5. Bliká tlačidlo  na potvrdenie toho, že výber bol ulože-
ný do pamäte. 

Spotrebič sa vráti z menu programovania a je pripravený na po-
užitie. 

4.2 Nastavenie tvrdosti vody
Kontrolka (B7), ktorá signalizuje potrebu odvápnenia spotrebi-
ča, sa zapne po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvr-
dosti vody. 
Podľa potreby môžete spotrebič naprogramovať v závislosti od 
skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upra-
viť tak frekvenciu odvápňovania smerom hore alebo dole. 
Postupujte nasledovne:
1. Vstúpte do menu programovania.
2. Stlačte tlačidlo   na vstup do režimu výberu tvrdosti 

vody: rozsvietia sa kontrolky podľa zvoleného výberu:

 mäkká

 stredná 

 tvrdá

3. Kontrolky začnú striedavo blikať.
4. Stlačte tlačidlo tvrdosti vody:

mäkká
voda  stredne tvrdá 

voda  tvrdá voda

<10°dH 10°dH - 20°dH >20°dH

<18°fH 18°fH - 36°fH >36°fH

<180mg/l CaCo3 180-360mg/l CaCo3 >360mg/l CaCo3

-  Bliká tlačidlo  na potvrdenie toho, že výber bol ulože-
ný do pamäte. 

Spotrebič sa vráti z menu programovania a je pripravený na po-
užitie.
 

4.3 Nastavenie automatického vypnutia (stand 
by - pohotovostný režim)

Spotrebič je kvôli energetickej úspore vybavený funkciou auto-
matického vypnutia v prípade dlhšej doby nečinnosti. Na opä-
tovné zapnutie spotrebiča stlačte hocijaké tlačidlo na ovláda-
com paneli.
1. Vstúpte do menu programovania.

2. Stlačte tlačidlo   na vstup do režimu výberu času au-
tomatického vypnutia: rozsvietia sa kontrolky podľa zvole-
ného výberu:

 9 min

 30 min

 3 hodiny
3. Kontrolky začnú striedavo blikať.
4. Stlačte príslušné tlačidlo pre požadovanú dobu.

       
  9 min 30 min 3 hodiny

5. Bliká tlačidlo na potvrdenie toho, že výber bol ulože-
ný do pamäte. 

Spotrebič sa vráti z menu programovania a je pripravený na po-
užitie. 

4.4 Hodnoty z výroby (reset)
Touto funkciou sa obnovia všetky nastavenia menu a všetky na-
programovania množstiev na hodnoty z výroby. 
Pre obnovenie hodnôt z výroby postupujte nasledovne:
1. Vydávač vody umiestnite nad nádobku na zvyšky kávy.
2. Vstúpte do menu programovania.
3. Rukoväťou pary otočte do polohy .

4. Stlačte tlačidlo  : tri kontrolky naraz blikajú na potvr-
denie obnovenia hodnôt z výroby.

5. Kontrolky  a   blikajú a signalizujú, že gombík 
pary je potrebné vrátiť späť (symbol ○).

Po vrátení gombíka do zatvorenej polohy je spotrebič priprave-
ný na použitie.

5. POSTUP PRI PRÍPRAVE KÁVY ESPRESSO
5.1 Odporúčania na dosiahnutie horúcejšej kávy
Horúcejšiu kávu espresso dosiahnete nasledujúcim postupom:
• Pred prípravou kávy šálky vopred ohrejte opláchnutím tep-

lou vodou.
• K spotrebiču pripojte držiak filtra so zasunutým filtrom, 

bez pridania kávy. Použite rovnakú šálku, do ktorej 
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pripravíte kávu: stlačte tlačidlo 1 šálky a do šálky vydajte 
horúcu vodu, aby sa ohriala.

• Zvýšte teplotu kávy v menu programovania.
• Počas prevádzky sa ohrievač šálok (A4) zohreje: položte 

naň šálky, ktoré budete používať.

5.2 Príprava espressa pri použití namletej kávy
1. Filter na namletú kávu (C2 alebo C3) založte do držiaka 

filtra (obr. 6). Použite filter so symbolom  na 
spodnej strane, ak chcete urobiť jednu kávu, alebo filter so 
symbolom  na spodnej strane, ak chcete urobiť 2 
kávy.

2. Pokiaľ chcete pripraviť len jednu kávu, naplňte filter 
zarovnanou odmerkou namletej kávy, asi 7g (obr. 7). 
Naopak, pokiaľ si prajete pripraviť dve kávy, naplňte filter 
dvomi odmerkami mletej kávy (zhruba 7+7 g) Naplňte 
filter malými množstvami tak, aby sa zabránilo presypaniu 
namletej kávy.

Pozor: 
pre správnu prevádzku sa pred naplnením namletej kávy vždy 
uistite, že vo filtri nie sú zvyšky kávy z predchádzajúceho vylú-
hovania.
3. Rovnomerne rozložte kávu a jemne ju stlačte presovačom 

(obr. 8).
 Stlačenie kávy je veľmi dôležité pre prípravu dobrého es-

pressa. Keď ju príliš stlačíte, bude káva vytekať pomaly a 
káva bude silná. Keď ju stlačíte málo, bude káva vytekať 
rýchlo a bude slabá.

4. Odoberte prípadnú nadmernú kávu z okraja držiaka filtra a 
držiak filtra upevnite ku spotrebiču: na správne uchytenie 
zarovnajte rukoväť držiaka filtra so symbolom INSERT (obr. 
9), zachyťte držiak filtra a otočte rukoväť smerom doprava, 
až kým nedosiahne polohu CLOSE.

5. Umiestnite šálku alebo šálky pod ústia držiaka filtra (obr. 
10). 

6. Uistite sa, že kontrolky výdaja kávy svietia a potom stlač-

te tlačidlo výdaja alebo : spotrebič sa spustí a 
výdaj automaticky preruší.

7. Na uvoľnenie držiaka filtra otáčajte rukoväťou smerom 
sprava doľava.

Nebezpečenstvo popálenia!   
Aby ste zabránili vyšplechnutiu, nikdy držiak filtra neodoberajte 
počas výdaja a vždy po výdaji niekoľko sekúnd počkajte.

5.3 Príprava espressa pri použití kapsúl
Poznámka: 
používajte kapsule, ktoré dodržiavajú štandard ESE: je to uvede-
né na balení pomocou tejto značky. 

 Štandard ESE je systém, ktorý bol prijatý naj-
väčšími výrobcami kapsúl a umožňuje pripra-
vovať kávu espresso jednoduchým a hygienic-
kým spôsobom.

1. Vložte filter na kávu z kapsule (symbol na spodnej 
strane) do držiaka filtra.

2. Zasuňte kapsulu čo možno najviac do stredu nad filtrom 
(obr.11) Dodržujte vždy pokyny uvedené na obale kapsulí 
pre správne umiestnenie kapsule na filtri. 

Postupujte podľa bodov 4 až 6 v predchádzajúcom odseku.
Poznámka: 
• Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možné kedykoľ-

vek zastaviť stlačením tlačidla výdaja kávy, ktoré ste stla-
čili predtým.

• Pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí po do-
končení výdaja podržať (do 3 sekúnd) stlačené tlačidlo vý-
daja kávy, ktoré ste stlačili predtým: výdaj sa automaticky 
po niekoľkých sekundách preruší.

• Na uvoľnenie držiaka filtra otáčajte rukoväťou smerom 
sprava doľava.

Nebezpečenstvo popálenia!   
Aby ste zabránili vyšplechnutiu, nikdy držiak filtra neodoberajte 
počas výdaja a vždy po výdaji niekoľko sekúnd počkajte.

5.4 Programovanie množstva kávy v šálke
Prístroj bol nastavený vo výrobe na výdaj štandardných množ-
stiev. Ak si prajete upraviť tieto množstvá, postupujte nasledu-
júcim spôsobom:
1. Pod ústia držiaka kávy umiestnite jednu alebo dve šálky.

2. Stlačte tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať ( alebo
) a podržte ho stlačené.  Spotrebič začne vydávať 

kávu a druhé tlačidlo vydávania kávy bliká, čím signalizuje, 
že spotrebič je v režime programovania.

3. Tlačidlo uvoľnite po dosiahnutí požadovaného množstva 
kávy v šálke: výdaj sa preruší a kontrolka bliká na potvrde-
nie, že objem sa správne uložil do pamäte.

4. Keď začnú obe tlačidlá výdaja kávy svietiť, spotrebič je pri-
pravený na použitie.

6. POSTUP PRI PRÍPRAVE KÁVY CAPPUCCINO
1. Pripravte kávu espresso podľa opisu v  predchádzajúcich 

odsekoch použitím dostatočne veľkých šálok. Na použi-
tie vysokých pohárov odoberte nádobku na zvyšky kávy a 
pohár umiestnite na držiak (A10).

2. Stlačte tlačidlo   (obr. 12): kontrolka bliká.
3. Medzitým naplňte nádobu približne 100 gramami mlieka 

pre každé cappuccino, ktoré chcete pripraviť. Pre dosiahnu-



150

tie hustejšej a rovnomernejšej peny použite celkom odtuč-
nené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má 
v chladničke (cca 5° C). Pri výbere rozmerov nádoby berte 
do úvahy, že objem mlieka sa zvýši 2 alebo 3-násobne (obr. 
13).

4. Uistite sa, či objímka napeňovača mlieka (A14) je v polohe 
„CAPPUCCINO“ (obr. 14).

5. Počkajte, kým nezačne kontrolka tlačidla   svietiť, 
čím signalizuje, že kotol dosiahol ideálnu teplotu na výro-
bu pary.

6. Pod napeňovač mlieka umiestnite prázdnu nádobu a gom-
bík otvorte na niekoľko sekúnd, aby mohla  odtiecť prípad-
ná voda v okruhu. Gombík vráťte do zatvorenej polohy.

7. Nádobu s mliekom umiestnite pod napeňovač mlieka.
8. Napeňovač mlieka ponorte do nádržky na mlieko, pričom 

dávajte pozor, aby ste nikdy neponorili objímku čiernej 
farby (obr. 15). Rukoväť uveďte do polohy . Z nape-
ňovača mlieka vychádza para, ktorá nadobudne v mlieku 
krémovitý charakter a zvýši jeho objem (obr. 16). Aby ste 
dosiahli krémovitejšiu penu, ponorte napeňovač do mlie-
ka a otáčajte nádržku pomalými pohybmi smerom dohora.

9. Po dosiahnutí požadovanej teploty (ideálna hodnota je 60 
°C) a požadovanej hustoty peny prerušte výdaj pary otoče-
ním rukoväte pary v smere doprava.

10. Nalejte emulgované mlieko do šálok s vopred pripravenou 
kávou espresso. Cappuccino je hotové: podľa chuti pridajte 
cukor, a ak si želáte, posypte penu trochou čokolády.

Poznámka:
• ak chcete pripraviť viac káv cappuccino, je potrebné naj-

prv pripraviť všetky kávy a až nakoniec pripraviť mlieko pre 
všetky kávy cappuccino.

• Na výstup z funkcie pary stlačte hocijaké tlačidlo: kontrol-

ky a  blikajú a signalizujú, že káva je na výdaj 
kávy príliš vysoká (pozri odsek “Ochladenie kotla”).

Odporúča sa maximálna doba výdaja pary 
60 sekúnd.

7. PRÍPRAVA HORÚCEHO MLIEKA (HOT MILK)
Na prípravu horúceho nenapeneného mlieka postupujte podľa 
opisu v predchádzajúcom odstavci, pričom sa uistite, či objím-
ka napeňovača mlieka (A14) je umiestnená smerom nahor, vo 
funkcii „HOT MILK“.

8. ČISTENIE NAPEŇOVAČA MLIEKA PO KAŽDOM 
POUŽITÍ

Pozor: 
Z hygienických dôvodov sa odporúča napeňovač mlieka vždy po 
použití vyčistiť.

Postupujte nasledujúcim spôsobom:
1. Nechajte uniknúť trochu pary na niekoľko sekúnd (body 2, 

4 a 6 predchádzajúceho odseku) otočením rukoväte pary.  
Touto operáciou napeňovač mlieka vypustí prípadné mlie-
ko, ktoré mohlo v ňom zostať. Spotrebič vypnite stlačením 
tlačidla ON/OFF.

2. Počkajte niekoľko minút na ochladnutie napeňovača mlie-
ka: jednou rukou držte hadičku napeňovača mlieka a dru-
hou odblokujte napeňovač otočením v  smere doprava, 
a potom ho vytiahnite smerom nadol (obr. 17).

3. Odoberte gumenú trysku pary z hadičky výdaja jej potiah-
nutím smerom nadol (obr. 18).

4. Objímku zatlačte nahor a skontrolujte, či otvory označené 
šípkou na obr. 19 nie sú upchaté. V prípade potreby ich vy-
čistite pomocou špendlíka.

5. Znovu vložte trysku, objímku posuňte smerom nadol a 
znovu vložte napeňovač mlieka na trysku otočením a po-
tlačením smerom nahor, až do zaháknutia.

9. OCHLADENIE KOTLA
Ak si želáte pripraviť kávu okamžite po našľahaní mlieka, je po-
trebné najprv ochladiť kotol, inak bude káva spálená. Postupuj-
te nasledovne:
• pod napeňovač mlieka umiestnite nádobu.
• otočte gombík výdaja pary do otvorenej polohy a vydajte 

horúcu vodu, kotol sa tak ochladí.
• výdaj horúcej vody sa automaticky preruší, keď kotol 

ochladne. Keď sa čerpadlo zastaví a nebude už vytekať 
voda, gombík pary otočte do zatvorenej polohy.

Spotrebič je pripravený na použitie.

10. PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY
1.  Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ON/OFF (obr. 3). Skon-

trolujte, či svietia kontrolky výdaja kávy.
2.  Pod napeňovač mlieka umiestnite nádobu.
3.  Otočte gombík do polohy  : z napeňovača mlieka 

bude vytekať voda.
4.  Na prerušenie unikania horúcej vody opäť zatvorte rukoväť 

a stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Odporúča sa maximálny výdaj 60 sekúnd.

11. ČISTENIE
11.1 Čistenie spotrebiča
Nasledujúce časti spotrebiča je treba pravidelne čistiť:
-  nádobu na zachytávanie kvapiek (A9), 
-  filtre kávy (C2, C3 a C4),
-  sprchu kotla (A5),
- nádržku na vodu (A3),
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- napeňovač mlieka (A15) podľa pokynov v odseku „8. Čiste-
nie napeňovača mlieka po každom použití“,

Pozor! 
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čis-

tiace prostriedky, ani alkohol. 
•  Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usa-

denín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak 
mohlo dôjsť k poškrabaniu kovového alebo plastového po-
vrchu.

 • Pri obdobiach nečinnosti presahujúcich týždeň odporúča-
me spotrebič ešte pred použitím prepláchnuť podľa poky-
nov v odseku „3. Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky.“

Nebezpečenstvo! 
• Počas čistenia nikdy neponárajte spotrebič do vody, je to 

elektrické zariadenie.
• Pred akýmkoľvek čistením vonkajších častí spotrebič naj-

skôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vy-
chladnúť.

11.2 Čistenie nádoby na zachyt. kvapiek 
Pozor! 
Odkvapkávacia miska je vybavená plávajúcim indikátorom (čer-
venej farby), ktorý označuje hladinu vody (obr. 20). Skôr ako 
tento ukazovateľ začne vyčnievať z podložky na šálky, je potreb-
né nádobu vyprázdniť a vyčistiť, inak voda môže pretiecť z hrany 
a poškodiť spotrebič, oporný pult alebo okolitý priestor.
1. Odoberte nádržku (obr. 21).
2. Odoberte podložku na šálky (A7), odstráňte vodu a han-

dričkou vyčistite nádržku. Potom ju vložte na miesto. Vy-
tiahnite držiak na hrnčeky alebo poháre (A10), očistite 
vodou, osušte a vložte naspäť.

3. Vložte naspäť nádobu na zachyt. kvapiek.

11.3 Čistenie filtrov kávy
1. Potiahnite jazýček (obr. 22) a vytiahnite filter s otvormi.
2. Pod tečúcou vodou umyte filtre (obr. 23).
3. Skontrolujte, či otvory filtra nie sú upchané, v opačnom 

prípade ich uvoľnite pomocou špendlíka (obr. 23 a 24).
4. Filter znovu založte a zatlačte úplne na doraz.
Filter kapsúl
Umyte podd tečúcou vodou. Skontrolujte, či otvory filtra nie sú 
upchané, v opačnom prípade ich uvoľnite pomocou špendlíka 
(obr. 23 a 24).

11.4 Čistenie sprchy kotla
Po každých 200 pripravených kávach vyčistite sprchu kotla: vy-
dajte zo sprchy kotla asi 0,5 l vody (stlačte tlačidlo výdaja kávy 
bez použitia kávy).

11.5 Ďalšie čistenia
1. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani ab-

razívne čistiace prípravky. Bude stačiť vlhká mäkká han-
drička.

2. Pravidelne čistite držiak filtra.

11.6 Čistenie nádržku na vodu
1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) a po každej výmene 

zmäkčovacieho filtra (C6, *pokiaľ je vo vybavení) vyčistite ná-
držku na vodu vlhkou handričkou a malým množstvom jem-
ného čistiaceho prostriedku.

2. Vytiahnite filter (*ak je vo vybavení) a opláchnite ho pod 
tečúcou vodou.

3. Zasuňte naspäť filter (*ak je vo vybavení), naplňte nádržku 
čerstvou vodou a zasuňte ju.

4. (Iba pre modely so zmäkčovacím filtrom) Vypustite 100ml 
horúcej vody.

Nebezpečenstvo!
Počas čistenia nikdy neponárajte spotrebič do vody, je to elek-
trické zariadenie.

11.7 Odvápňovanie
Keď sa rozsvieti oranžová kontrolka  tlačidla , spotrebič 
odvápnite.
Pozor! 
• Pred použitím si prečítajte pokyny a etikety odvápňovacie-

ho prostriedku uvedené na obale samotného odvápňova-
cieho prostriedku.

• Odporúča sa používať výhradne odvápňovacie prípravky 
De’Longhi. Použitie nevhodných odvápňovacích príprav-
kov rovnako ako nesprávne vykonané odvápňovanie môžu 
viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka vý-
robcu.

Postupujte nasledovne:
1. (ODOBERTE ZMÄKČOVACÍ FILTER, AK SA POUŽÍVA) Nádrž 

naplňte odvápňovacou zmesou, ktorú získate zmiešaním 
dodaného odvápňovacieho prostriedku s vodou (aspoň 
500 ml).

2. Stlačte tlačidlo ON/OFF.

25
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3. Uistite sa, že držiak filtra nie je pripevnený a pod vydá-
vač horúcej vody a sprchu kotla (A5) (obr. 25) umiestnite 
nádobu.

4. Počkajte na rozsvietenie kontroliek alebo , čo 
znamená, že spotrebič je pripravený na použitie.

5. Tlačidlo  podržte stlačené 10 sekúnd, dokým nebudú 
tri tlačidlá striedavo blikať.

6. Rukoväťou pary otočte do pol.  .

7. Stlačte tlačidlo  na spustenie odvápňovania.
8. Program odvápňovania sa spustí a z vydávača vody vy-

chádza odvápňovacia tekutina. Program odvápňovania 
automaticky vykoná celú sériu preplachovaní s prestáv-
kami, aby sa odstránili usadeniny vodného kameňa vnútri 
kávovaru až do úplného vyprázdnenia nádrže.

Poznámka: 
Počas odvápňovania na očistenie sprchy kotla priebežne zatvor-
te gombík pary, aby malé množstvá odvápňovacej zmesi vyšli 
aj zo sprchy pary.

9. Spotrebič preruší činnosť: oranžová kontrolka   na-
ďalej bliká a signalizuje, že spotrebič pokračuje vo funkcii 
odvápňovania.

10. Teraz je spotrebič pripravený na proces preplachovania 
čerstvou vodou. Vyberte nádržku na vodu, vyprázdnite ju, 
opláchnite pod tečúcou vodou, naplňte čerstvou vodou až 
po rysku MAX, vložte ju späť do spotrebiča (vložte zmäkčo-
vací filter vody, ak sa používa).

11. Vyprázdnite nádobu, ktorú ste použili k zachytávaniu od-
vápňovacieho roztoku a vložte ju prázdnu späť pod vydávač 
horúcej vody.

12. Uistite sa, že je gombík pary v polohe   a stlačte 

tlačidlo   na spustenie oplachovania.

Poznámka: 
Počas oplachovania na očistenie sprchy kotla priebežne zatvor-
te gombík pary, aby malé množstvá vody vyšli aj zo sprchy pary.
13. Keď bude nádrž prázdna, oranžová kontrolka sa vypne a 

odvápňovanie bude dokončené.
14. Uistite sa, že je gombík pary v zatvorenej polohe (symbol 

○).
Spotrebič je pripravený na použitie.

 Poznámka! 
• Ak by sa cyklus odvápňovania neukončil správne (napr. ne-

dostatok zásobovania elektrickou energiou), odporúča sa 
cyklus zopakovať.

• Spotrebič potrebuje ďalšie prepláchnutie, ak nádrž na 
vodu nebola naplnená po maximálnu hladinu: slúži to na 
zaistenie toho, aby sa vo vnútorných obvodoch spotrebiča 
nenachádzal odvápňovací roztok.

Opravy stroja súvisiace s usadeninami vodného kameňa nie 
sú kryté zárukou, ak sa uvedené odvápňovanie nevykonáva 
pravidelne.

12. TECHNICKÉ ÚDAJE
Sieťové napätie: ..................................220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Príkon: ........................................................................ 1350 W
Tlak: ...........................................................................15 barov
Objem nádržky na vodu: ......................................................1 l
Rozmery Š x V x H .............................. 149x305x330 (414) mm
Hmotnosť ....................................................................4,04 kg

Žiadny komponent spotrebiča sa nesmie umý-
vať v umývačke riadu.

13. VÝZNAM KONTROLIEK
Kontrolky Úkon Význam kontroliek

Zapnutie vypínača ON/OFF Spotrebič vykonáva autodiagnostiku, 
ktorú signalizuje striedavé blikanie kon-
troliek

Spotrebič je zapnutý Blikajú kontrolky: spotrebič sa zahrieva 
na prípravu kávy
Kontrolky svietia: spotrebič je pripravený 
na výrobu kávy
Kontrolky rýchlo blikajú: zásobník je 
prázdny alebo prístroj nemôže vydávať 
kávu. Pozri kapitolu „2. Naplnenie nádrž-
ky na vodu“
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Je potrebná funkcia pary Bliká kontrolka: spotrebič sa zahrieva na 
výdaj pary
Kontrolka svieti: spotrebič je pripravený 
na výdaj pary

 oranžová farba
 blikajúca

Spotrebič je potrebné odvápniť. Vykonajte odvápnenie: je dokončené, 

keď sa vypne kontrolka .

Otvorená rukoväť pary Blikajúce kontrolky: zatvorte rukoväť 
pary

Zvýšená teplota kotla Blikajúce kontrolky: Ochlaďte podľa po-
kynov v kapitole „9. Chladenie kotla“.

14. AK NIEČO NEFUNGUJE...
Problém Príčina Riešenie

Nevyteká káva espresso Nedostatok vody v zásobníku Nádržku naplňte

Výstupné otvory kávy držiaka filtra sú 
upchaté

Vyčistite otvory ústí držiaka filtra.

Filter je upchatý Vykonajte čistenie podľa pokynov v ods. „11.3 Čis-
tenie kávových filtrov“

Nádržka je nesprávne vložená a  ventily 
na jej spodnej časti nie sú otvorené

Jemne stlačte nádržku tak, aby sa ventily na jej 
spodnej časti otvorili.

Vodný kameň vnútri hydraulického 
obvodu

Vykonajte odvápnenie podľa pokynov v ods. „11.7 
Odvápnenie“

Káva espresso kvapká z okra-
jov držiaka filtra namiesto z 
otvorov

Držiak filtra je zle vložený alebo je 
znečistený

Zaveste držiak filtra správne a  silne ho otočte do 
spodnej strany.

Tesnenie kotla espressa stratilo pružnosť 
alebo je znečistené

Tesnenie kotla espressa vymeňte v asistenčnom 
centre.

Otvory ústí držiaka filtra sú upchaté Vyčistite otvory ústí držiaka filtra.

Filter je upchatý Vykonajte čistenie podľa pokynov v ods. „11.3 Čis-
tenie kávových filtrov“

Držiak filtra sa neuchytí na 
spotrebič

Vo filtri je príliš veľa kávy Používajte odmerku vo výbave a uistite sa, že pou-
žívate správny typ filtra

Pena v káve je svetlá (káva vy-
chádza rýchlo z ústia)

Namletá káva je príliš málo stlačená Kávu viac stlačte

Množstvo namletej kávy je malé Zvýšte množstvo namletej kávy

Príliš hrubo namletá káva Používajte iba kávu na použitie v  kávovaroch na 
espresso.

Kvalita namletej kávy nie je správneho 
typu

Zmeňte kvalitu namletej kávy
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Pena v káve je tmavá (káva po-
maly vychádza z ústia)

Namletá káva je príliš stlačená Stlačte kávu menej

Množstvo namletej kávy je zvýšené Znížte množstvo namletej kávy

Sprcha kotla espressa je upchatá Vykonajte čistenie podľa pokynov v ods. „11.4 Čis-
tenie sprchy kotla“

Filter je upchatý Vykonajte čistenie podľa pokynov v ods. „11.3 Čis-
tenie kávových filtrov“

Príliš jemne namletá káva Používajte iba kávu na použitie v  kávovaroch na 
espresso.

Zomletá káva je príliš jemná alebo vlhká Používajte iba kávu namletú pre kávovary na es-
presso. Káva nesmie byť príliš vlhká

Vodný kameň vnútri hydraulického 
obvodu

Vykonajte odvápnenie podľa odseku „11.7 
Odvápnenie“.

Po vydaní kávy zostane filter 
pripevnený k sprche kotla

Znovu založte držiak filtra, vydajte kávu a potom 
odoberte držiak filtra


