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1. P te si pozorn
všechny ásti tohoto návodu p ed použitím výrobku.
Tento espresso kávovar, byl navržen a vyroben s inovativními metodami a technologií, která zajiš uje
dlouhodobou kvalitu a spolehlivost.
Výrobce má právo provád t jakékoliv vylepšení výrobku a zárove  garantuje, že tento návod odráží
technický stav a popis výrobku v dob  jeho uvedení na trh.

1.1 Jak pracovat s tímto návodem
 V obsahu (str. 2) jsou jednotlivé kapitoly interaktivní, po kliknutí na n  se v manuálu p esunete p ímo na
za átek kapitoly, která vás zajímá. Kliknutím na oto enou šipku se z jakékoliv stránky m žete vrátit zp t na

ehled obsahu.
Tento návod vás seznámí s vlastnostmi a obsluhou tohoto kávovaru. Najdete si poznámky o tom, jak využít
to nejlepší z vašeho stroje, jak jej vždy udržovat efektivní a co d lat, když se setkáte s n jakými potížemi.
Uchovávejte tento návod na bezpe ném míst . Pokud ho ztratíte, m žete požádat výrobce-dovozce o
náhradní výtisk.
Pojmy „stroj“, „za ízení“, „výrobek“ a „spot ebi “, používané v tomto návodu, mohou nahrazovat pojem
„kávovar“.
Užijte si tení …………… a vaši kávu.

1.2 Obecná upozorn ní
 Po vyjmutí výrobku z obalu zkontrolujte jeho stav. V p ípad  jakýchkoliv pochybností výrobek nepoužívejte a

kontaktujte p ímo prodejce.
 Obalový materiál nesmí být ponechán v dosahu d tí, jelikož je potencionálním zdrojem nebezpe í. Doporu uje se

ponechat si obal až do uplynutí záruky.
 P ed použitím výrobku se ujist te, že sí ové nap tí odpovídá údaj m na typovém štítku výrobku.
 Instalace musí být provedena v souladu s platnými bezpe nostními normami a kvalifikovanými osobami.

Nesprávná instalace m že poškodit zdraví lidí, majetek nebo zví ata.
 Tento výrobek je zcela bezpe ný pouze v p ípad , že je p ipojen k ú innému uzemn ní, provedenému podle

vyžadovaných bezpe nostních standard  a norem. Je d ležité dodržet tento požadavek. V p ípad  pochybností,
nechte zapojení zkontrolovat kvalifikovanou osobou. Výrobce není odpov dný za škody zp sobené nesprávným
uzemn ním výrobku.

 Nedoporu uje se používat prodlužovací kabely nebo rozbo ovací adaptéry s více zásuvkami. Pokud je jejich
použití nutné, používejte pouze jednoduché nebo vícenásobné adaptéry a rozší ení, která jsou v souladu
s platnými normami. Nikdy nep ekra ujte hodnotu p íkonu v kW, který je uveden na jednoduchém adaptéru nebo
prodlužovacím kabelu a maximální hodnoty p íkonu uvedené na adaptéru.

 Espresso kávovar je ur en k p íprav  horkých nápoj , jako je káva, aj apod. Tento kávovar je ur en pouze
k ú elu, pro který byl konstruován. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a proto nebezpe né. Výrobce
nenese odpov dnost za škody zp sobené nesprávným a nep im eným použitím.

 P ed jakoukoliv údržbou odpojte kávovar z elektrické sít  hlavním vypína em.
 P i denním išt ní postupujte podle pokyn  uvedených v tomto návodu.

Do nádržky na vodu nikdy nenalévejte jakýkoliv istící nebo odváp ovací prost edek!
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Tento stroj nesmí být likvidován jako nerecyklovatelný domácí odpad. Jeho uživatel ho musí
zlikvidovat v odd leném sb ru, podle zvláštní sm rnice EU o odpadu z elektrických a
elektronických spot ebi . Všechna za ízení jsou ozna ena symbolem p eškrtnutého odpadkového
kontejneru s koly. Symbol ozna uje, že spot ebi  byl vyroben po 13. srpnu 2005 a že je

edm tem odd leného sb ru. Nesprávná likvidace spot ebi  poškozuje životní prost edí, zdraví
a je trestná podle platných právních p edpis .

 P i používání kávovaru je nutno dodržet n kolik bezpe nostních standard :
- nedotýkejte se kávovaru, pokud jsou vaše ruce nebo nohy mokré nebo vlhké;
- nepoužívejte kávovar, pokud jste bosi;
- nepoužívejte prodlužovací kabely a adaptéry v místnostech, kde jsou sprchy nebo vany;
- netahejte p ímo za napájecí kabel za ú elem odpojení kávovaru od elektrické zásuvky;
- nenechávejte kávovar vystaven atmosférickým vliv m (déš , slunce, mráz atd.).
- nedovolte, aby byl kávovar používán d tmi nebo nepovolanými osobami.

 V p ípad  poruch nebo špatné funkce kávovar vypn te a odpojte od elektrické sít . Nepokoušejte se o žádné
opravy; zavolejte autorizované servisní st edisko.

 Opravy m že provád t pouze výrobce nebo autorizované servisní st edisko, kte í používají výhradn  originální
náhradní díly. Nedodržením t chto pokyn  je ohrožena bezpe nost p i používání kávovaru a ztrácí se záruka na
výrobek.

 Napájecí kabel kávovaru nesmí uživatel vym nit. Pokud je poškozený, vypn te kávovar a kontaktujte odbornou
technickou pomoc.

 Pokud se rozhodnete kávovar nepoužívat delší dobu, odpojte ho od elektrické sít  a nechte z n j vypustit vodu
kvalifikovanou osobou.

 Aby byla zaru ena správná funkce kávovaru, je nezbytné dodržovat pokyny výrobce, provád t periodickou údržbu
kávovaru a kontrolovat bezpe nost za ízení kvalifikovanými pracovníky.

 Nevystavujte své ruce ani jiné ásti t la do míst výpusti kávy, výstupu páry z parní trysky nebo výdejníku horké
vody. Pára a horká voda z výdejních trysek mohou zp sobit popáleniny.

 Za provozu kávovaru je tryska páry, výdejník horké vody a držák filtru (páky) rozpálené. Manipulujte s nimi opatrn
a pouze za ásti k tomu ur ené.

 Šálky mohou být umíst ny na oh ívací plochu kávovaru pouze d kladn  osušené.
 Oh ívací plocha kávovaru slouží k umíst ní pouze nádobí (šálk , sklenic, apod.) používanému k p íprav  horkých

nápoj . Neumis ujte na oh ívací plochu jakýkoliv jiný p edm t.
 Kávovar nesm jí používat osoby (v etn  d tí) se sníženou fyzickou, senzorickou nebo duševní schopností, nebo

osoby bez zkušeností nebo znalostí, pokud nemohou být pod dohledem, nebo neobdržely pokyny týkající se
používání spot ebi e od osoby odpov dné za jejich bezpe nost.

 D ti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se za ízením nehrají.
 Kávovar smí být používán p i teplot  mezi 5 ° C a 40 ° C.
 Kávovar nesmí být vystaven teplotám okolí pod 5 ° C ani v p ípad , že není v provozu.
 Jakákoliv neoprávn ná manipulace s jakoukoliv ástí kávovaru m že zap init ztrátu záruky.

1.3 Upozorn ní pro uživatele
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2. Upozorn ní pro osoby instalující kávovar
Instalace kávovaru a uvedení kávovaru do provozu musí provád t pouze kvalifikovaná osoba. Používání
stroje bez spln ní výše uvedeného, m že vést až k poškození, nebo zni ení stroje.

3. P edstavení výrobku
Tento espresso kávovar je ur en pro profesionální použití k p íprav  teplých nápoj , jako jsou aj, káva,
mlé né nápoje, okoláda atd.
Tento kávovar je schopen kontinuáln  p ipravovat nápoje a tím je možnost jeho intenzivního využití.

3.1 íslušenství
S nov  zakoupeným kávovarem je standardn  dodáváno toto p íslušenství:

 2 ks pák s jednou a dv ma výpust mi a filtry na 7g a 12g mleté kávy
 1 ks dálkového ovládání Sonoff RGB
 1 ks flash pam ti USB s návodem pro uživatele
 1 ks št tce na išt ní výdejní skupiny
 1ks imbus klí e
 1ks slepého sítka
 1 ks hadice s opletením pro p ipojení ke zdroji vody (délka 40 cm)

Sí ová š ra je pevnou sou ástí kávovaru, nelze ji uživatelsky odejmout.

4. Zm ova  vody
Je zcela nezbytné pro provoz kávovaru zajistit zdroj vody s vhodnými vlastnostmi. Pokud pitná voda ve
vodovodní síti, na kterou m že být kávovar p ipojen, obsahuje r zné látky a soli, které zp sobují tvorbu
vápenných usazenin v boileru kávovaru a v dalších ástech stroje, je nezbytné vodu upravit pomocí
zm ova e vody. Ten eliminuje nebo podstatn  snižuje p ítomnost t chto minerálních solí. Speciální
prysky ice ve zm ova i má schopnost zadržovat vápník obsažený ve vod .
Je také velmi d ležité regenerovat zm ova  ve stanovené dob , aby byla zachována jeho ú innost.
Regenerace zm ova e se provádí pravideln  dle návodu výrobce.
Dále se doporu uje na p ívod vody zapojit i mechanický filtr ne istot.
Pokud se bude jako zdroj vody využívat voda dopl ovaná do vestav né nádržky kávovaru, platí pro kvalitu
vody stejná pravidla uvedená výše. Je nezbytné v p ípad  velké tvrdosti vody tuto upravit zm ova em
vody nebo používat balenou neperlivou pitnou vodu, která dle uvedených vlastností výrobcem, není p íliš
tvrdá.

i
Uživatel musí mít dostate né informace pro správné ovládání kávovaru. Doporu uje se neprovád t
na kávovaru žádné zásahy, které by mohly ovliv ovat nebo m nit jeho funk nost. POKUD JE
KÁVOVAR V PROVOZU, BOILER OBSAHUJE PÁRU A HORKOU VODU, KTERÉ JSOU POD
TLAKEM!
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5. Kontrola a údržba
Aby byla zajišt na dokonalá bezpe nost a ú innost kávovaru v pr hu asu, je nutné provád t údržbu.
Je vhodné požádat technický servis, aby provedl celkovou kontrolu kávovaru nejmén  jednou ro .

5.1 Kávovar
Pravideln  kontrolujte následující:
• p i zapnutém výdeji zkontrolujte tlak erpadla na zabudovaném tlakom ru (11), který by m l indikovat tlak

kolem 8-10 bar . V p ípad  jiných hodnot kontaktujte technický servis;
• na zabudovaném tlakom ru (4) také zkontrolujte tlak v boileru u zah átého kávovaru, který by m l být cca

v rozsahu 0,8-1,5 bar.
• zkontrolujte opot ebení filtr  v pákách, jestli nedošlo k poškození okraj  a zkontrolujte, zda se do šálku
   nedostávají zrní ka kávy. V p ípad  poškození filtr , je vym te.

5.2 Tepelná pojistka
Za ízení je vybaveno tepelnou pojistkou, která ho chrání p ed poškozením. Aktivuje se, pokud teplota na
topném t lese p ekro í cca 169 stup  Celsia a odpojí topné t leso kávovaru od napájení. Tuto pojistku
nesmí uživatel sám znovu aktivovat, musí p ivolat odborný servis, který ur í a odstraní závadu, kv li které
se tepelná pojistka aktivovala.

Kontrolujte pravideln  napájecí p ívod. Jestliže je napájecí p ívod tohoto spot ebi e poškozen, musí
být nahrazen výrobcem nebo smluvním servisním technikem, nebo podobn  kvalifikovanou
osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpe í!

5.3 Zm ova  vody
• provád jte regeneraci zm ova e pravideln  dle pokyn  výrobce;
• pravideln  kontrolujte, zda je v zásobníku zm ova e s l (platí pro zm ova  v automatické verzi);

i
Vytvo ení vápenných usazenin v hydraulickém okruhu v etn  boileru kávovaru zabra uje tepelné vým ,
což ohrožuje správné fungování kávovaru. Silná inkrustace boileru m že zp sobit vypnutí kávovaru a v
každém p ípad  to znamená ztrátu jakékoliv záruky, protože tento stav nazna uje, že byla opomíjena
regenerace zm ova e vody, p ípadn  že nebyl použit pro provoz kávovaru v bec.

i
Odvápn ní stroje musí provád t odborný technik, aby se zajistilo, že tento zákrok nepovede k uvoln ní
nebezpe ných látek.
Usazený sediment ovliv uje tepelnou cirkulaci a správné fungování stroje.
Prokázaná p ítomnost velkých sediment  v boileru se považuje za porušení záru ních podmínek,
protože tato skute nost ukazuje, že bylo zanedbané išt ní a údržba zm ova e vody.

i Pokud problém nelze vy ešit, vypn te za ízení a kontaktujte servis. Nesnažte se o jakýkoliv
druh oprav.
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6. Doporu ení jak p ipravit šálek dobré kávy
Chcete-li p ipravit kvalitní kávu, je d ležité, aby tvrdost použité vody nep esáhla 4-5 ° F (francouzské
stupn ). Pokud tvrdost vody p ekra uje tyto hodnoty, je nutné použít zm ova  vody.
Nepoužívejte zm ova  vody, pokud je tvrdost vody menší než 4 ° F. Pokud je p ítomnost chlóru ve vod
obzvlášt  silná, je t eba nainstalovat speciální filtr.
Násypku mlýnku na zrnkovou kávu napl te množstvím zrnkové kávy, které spot ebujete maximáln  za 1
den. Nemelte velké množství kávy do zásoby, pokud máte mlýnek se zásobníkem na mletou kávu.
V zásobníku udržujte takové množství mleté kávy, které spot ebujete do konce dne.
Pokud nepoužíváte zapnutý kávovar déle než 2-3 hodiny, spus te výdej z výdejní skupiny na prázdno po
dobu n kolika vte in. Provád jte pravidelné išt ní a údržbu kávovaru.

7. Bezpe nostní pokyny

Spot ebi  musí být p ipojen k ú innému uzem ovacímu systému.

Pokud toto není dodrženo, m že být spot ebi  zdrojem nebezpe ných elektrických výboj .

Nepoužívejte k jeho mytí tekoucí a tlakovou vodu.

Použití tekoucí nebo tlakové vody p ímo na stroj, m že vážn  poškodit elektrické sou ásti
stroje a zp sobit vážný úraz.

Opatrn  manipulujte s parní tryskou a výdejníkem horké vody. B hem provozu kávovaru
jsou zdrojem nebezpe í. Nikdy nesm rujte proud páry nebo horké vody p ímo na ásti
lidského t la.

Nezasahujte do kávovaru, pokud je napájen elektrickým proudem, hrozí vážné zran ní a to i
fatální.

Nezasahujte do tlakového vodního systému kávovaru, otev ení jakékoliv ásti zmín ného
systému m že zp sobit náhlý výst ik p eh áté vody pod tlakem.

Používání spot ebi e

Tento espresso kávovar je za ízení ur ené výhradn  pro profesionální použití. Jakýkoli jiný zp sob použití
je považován za nesprávný a proto m že být nebezpe ný. Nikdy nedovolte d tem nebo nezp sobilým
osobám používat stroj.

Nezasahujte do stroje nad rámec b žného provozu a uživatelské údržby.

Nedodržení výše uvedených norem a pokyn  m že zp sobit vážnou škodu lidem, zví at m na zdraví, nebo
na majetku.
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Nikdy neprovád jte opravy na stroji.
ed provád ním jakékoliv práce nebo manipulace se strojem, zcela vypn te za ízení tím, že jej odpojíte ze

sít .

8. išt ní
Pro perfektní ú innost a funk nost kávovaru, je nutno provád t n kolik jednoduchých úkon išt ní
funk ních ástí, p íslušenství a panel  karoserie. Pokud je kávovar intenzívn  používán, je t eba ho istit
ast ji.

Celkové odvápn ní stroje smí provád t pouze kvalifikovaná osoba za použití prost edk  k tomu ur ených.
Do nádržky na vodu nikdy nenalévejte jakýkoliv istící nebo odváp ovací prost edek.

8.1 Filtr a držák filtru (páka)
Filtry a p íslušné držáky filtr  musí být denn  vy išt ny v horké vod . Nejlepší je
nechat je namo ené v horké vod  p es noc, aby tukové kávové usazeniny se
mohly rozpustit. D razn  doporu ujeme p idat speciální isticí prost edek a pak
vše vypláchnout vodou.
Nedostate né vy ist ní filtr  a držák  filtr  snižuje kvalitu nápoje a m že
zp sobit problémy, jako je špatná extrakce kávy a zbytky kávy na dn  šálku.
RUKOJETI PÁK JSOU VYROBENY ZE D EVA. D EV NÉ ÁSTI SE NESMÍ PONO OVAT DO

ISTÍCÍHO ROZTOKU! VOLTE VÝŠKU HLADINU ROZTOKU TAK, ABY BYLY PONO ENY JEN
KOVOVÉ ÁSTI PÁK!

8.2 Parní tryska
Parní tryska musí být vždy istá po celou dobu provozu. ist te ji po každém použití krátkým pušt ním páry
a následn  vlhkým had íkem. Pravideln  kontrolujte konec parní trysky a v p ípad  pot eby vy ist te
výstupní otvory na konci trysky malou jehlou. Na išt ní interních ástí trysky používejte pravideln
chemické prost edky k tomu ur ené.

8.3 Výdejní skupina (hlava)
išt ní vnit ních ástí výdejní skupiny (hlavy) se provádí minimáln  jednou týdn  následujícím zp sobem:

• vym te normální filtr v držáku filtru (páce) za filtr bez otvor  (tzv. slepé sítko);
• do n j nadávkujte vhodný isticí prost edek dle návodu a upevn te páku do výdejní skupiny;
• spus te výdej a ponechte cca 10 sekund v provozu, následn  vypn te výdej a ponechte 10 sekund
  v ne innosti;
• opakujte n kolikrát výše uvedený bod;
• vypláchn te do ista slepé sítko, páku s ním op t upevn te do výdejní skupiny a spus te výdej na 10 sekund
  a vypn te;
• n kolikrát tento proces zopakujte a páku vyjm te;
• na záv r ádn  hlavu kávovaru propláchn te bez páky, abyste odstranili veškeré zbytky isticího
  prost edku.
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8.4 Odkapová miska pracovní plochy
Miska se skládá ze samotné misky a m ížky pracovní plochy (20). Pokud
miska disponuje p ipojením na odpadovou hadici, musí být tato p ipojena

ed prvotním uvedením kávovaru do provozu.
Pro vy išt ní misky a jejích sou ástí, je nejprve nutné kompletní misku
vyjmout ze své pozice v kávovaru a rozložit na jednotlivé díly. Pravideln
odstra ujte z misky odpad a ist te ji.

8.5 Kryty stroje
Panely karoserie stroje by m ly být išt ny m kkým had íkem s použitím neabrazivních prost edk .

ev né ásti ist te pouze vlhkým had íkem a po jejich dokonalém vyschnutí na n  naneste p ípravek
s p írodními složkami (nap . v elí vosk, ln ný olej), ur ený pro údržbu d eva dle návodu k použití.
Nedoporu ujeme používat p ípravky s rozpoušt dly, syntetickými látkami apod.

8.6 Oh ívací plocha pro šálky
Oh ívací plocha pro šálky je vyh ívána zbytkovým teplem z boileru. ist te ji
pouze vlhkým had íkem, nikdy na ni nelijte a nest íkejte p ímo vodu ani jinou
tekutinu.

8.7 Nádržka na vodu
Pokud ve stroji používáte interní nádržku na vodu, pravideln  kontrolujte možné nánosy vodního kamene.
Pokud se objeví, použijte na jejich odstran ní prost edky k tomu ur ené.
Dále pravideln  kontrolujte t sn ní nádržky a její výdejní ventil s plovákem.
Nádržku kontrolujte až po jejím vyjmutí ze stroje. Také její išt ní a zejména odváp ování provád jte mimo
kávovar! Celkové odvápn ní stroje smí provád t pouze kvalifikovaná osoba za použití prost edk  k tomu
ur ených. Do nádržky na vodu nikdy nenalévejte jakýkoliv istící nebo odváp ovací prost edek.

isticí prost edky se nesmí dostat do interního vodního okruhu stroje!

i Oh ívací plocha je ur ena pouze pro šálky, podšálky, sklenice a
drobné pom cky baristy. Není ur ena pro sušení v cí. Plochu
ni ím nezakrývejte, aby byla zachována cirkulace vzduchu.

i
i išt ní vždy používejte isté a hygienické ut rky.

• Aby byla zajišt na správná funkce a hygiena, je nutné použít metody išt ní a výrobky
   vhodné pro tento ú el.
• Kávovar nikdy nepono ujte do vody, ani nepoužívejte vodu pod tlakem.
• Nikdy nepoužívejte alkalické isticí prost edky, rozpoušt dla, alkohol nebo agresivní látky.
• Použité výrobky / mycí prost edky musí být pro tento ú el vhodné a nesmí korodovat
  materiály hydraulických obvod .
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9. Obecný popis kávovaru

1. Hlavní vypína  ON/OFF
2. Tryska páry
3. Výdejní skupina (hlava)
4. Ukazatel tlaku v boileru
5. Kohout výdeje páry
6. Indikace zapnutí stroje
7. Indikace oh evu vody v boileru
8. Indikace minima vody v nádržce
9. Indikace aktivního asova e
10. Kohout výdeje horké vody
11. Ukazatel tlaku vody / erpadla
12. Teplom r vody pro extrakci kávy
13. Výdejník horké vody
14. Pá ka výdeje kávy
15. Nastavitelné noži ky
16. Kohout p ívodu vody z vod. adu
17. Kohout p ívodu vody z nádržky
18. Regulace tlaku erpadla
19. Regulace teploty vody pro extrakci kávy
20. Odkapová miska s m ížkou
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9.1 Technické údaje

VERZE 1.páková

Kapacita boileru (l) 1,6 l

Napájecí nap tí (V) 230 V

íkon (W) 1400 W

Provozní tlak v boileru (bar) 0,8 – 1,5 max.

Kalibrace pojistného ventilu (bar) 1,8 bar

Tlak vody v p ípojce vody (bar) 1,5 – 6 bar max

Tlak extrakce kávy (bar) 8 – 11 bar

Pracovní a skladovací podmínky Teplota +5°C - +40°C, rel. vlhkost max. 95%

Váha prázdného stroje 32 kg

Rozm ry š x h x v  (cm)              32,5 x 47 x 43,5 cm

10. P íprava kávovaru a jeho uvedení do provozu

ípravu pro provoz kávovaru a jeho instalaci musí provád t kvalifikovaná osoba!

Sí ová zásuvka musí být umíst na v blízkosti za ízení a musí být dob e p ístupná!

Za ízení musí být umíst no tak, aby vidlice napájecího p ívodu byla p ístupná!

VYŽADUJTE PO PRODEJCI PROVEDENÍ P EDPRODEJNÍ P ÍPRAVY DO PROVOZU !

i Použití stroje, aniž by byly provedeny veškeré instala ní práce kvalifikovanou osobou, m že vést k jeho
vážnému poškození.
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10.1 Uvedení stroje do provozu
Po provedení instalace stroje kvalifikovanou osobou p epn te hlavní p epína  (1) do polohy „ON", ímž
dojde k zapnutí napájení všech elektrických okruh  kávovaru a erpadla pro automatické napln ní
boileru. Zárove  se rozsvítí kontrolka zapnutí kávovaru (6). Vy kejte na automatické napln ní boileru
vodou. Pokud se dopl ování vody nespustí do n kolika vte in, je v boileru již dostatek vody. Aktivní
oh ev vody topným t lesem je indikován kontrolkou (7).

10.2 Mletí a dávkování kávy
Umíst te mlýnek na vhodné místo v blízkosti kávovaru. Mletí a dávkování kávy musí
probíhat v souladu s pokyny výrobce mlýnku-dávkova e. Pro dosažení kvalitní
espresso kávy navrhujeme následující:

• nedržte velké zásoby zrnkové kávy. Dodržujte datum expirace uvedené výrobcem;
• namelte si jen pot ebné množství kávy, obsah mleté kávy v dávkova i spot ebujte
pokud možno do konce dne;

• Pokud je to možné, nikdy nekupujte mletou kávu, rychle ztrácí kvalitu. Je-li to nutné,
tak jen v malých vakuov  uzav ených obalech.

  Napl te filtr dávkou mleté kávy (p ibližn  7-8 g) a stla te tamperem (p chovadlem).
ipevn te držák filtru k výdejní skupin .

11.  Nastavení teplotních režim  kávovaru
11.1 Nastavení teploty vody pro extrakci kávy

Pro nastavení teploty vody pro extrakci kávy kontaktujte kvalifikovanou osobu.

i
• b hem fáze zah ívání stroje (zhruba 30 minut) m že podtlakový ventil vypoušt t páru nebo
  zkondenzovanou vodu n kolik sekund do odpadní misky, dokud se sám nezav e
• p ed použitím stroje spus te výdej na prázdno na n kolik vte in s držákem filtru (pákou), pro uvoln ní
  veškerého vzduchu, který m že být v okruhu, aby se mohla výdejní skupina (hlava) zcela zah át.
• p ed použitím stroje p ipravte n kolik káv, abyste otestovali hrubost mletí a zkontrolovali provozní tlak
  stroje.

i Aby se zabránilo p ílišnému opot ebení t sn ní, vy ist te okraj filtru od kávy
vždy p ed tím, než zapojíte držák filtru (páku) do výdejní skupiny. Držák filtru
(páku) nadm rn  neutahujte.

i Nedotýkejte se výdejníku horké vody a výdejní skupiny kávovaru. Kontakt s horkou vodou nebo
párou m že být nebezpe ný pro osoby, zví ata nebo majetek.
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11.2 Nastavení teploty vody pro oh ev výdejní skupiny (hlavy)

Pro nastavení teploty vody pro oh ev výdejní skupiny (hlavy) kontaktujte kvalifikovanou osobu.

12.  P íprava kávy a horkých nápoj
12.1. Výdej kávy
• upevn te páku s filtrem napln ným up chovanou mletou kávou do hlavy výdejní skupiny.
• umíst te šálek pod výpus  páky.
• zvedn te páku výdeje kávy (14) sm rem k sob  zcela na doraz do vodorovné polohy a spus te výdej

kávy. Výdej zastavíte p esunutím páky výdeje kávy zp t do p vodní svislé polohy, jakmile bude
dosaženo požadovaného množství kávy v šálku.

Teplotu vody pro extrakci kávy lze nastavit dle bodu 11.1.

12.2 Výdej horké vody
Oto ením kohoutu (10) doleva proti sm ru hodinových ru ek spustíte výdej horké vody p ímo z boileru
o maximální teplot .

i odb ru vody nejd íve umíst te konvi ku, sklenici apod. pod výdejník horké vody (13), teprve pak
oto te kohoutem výdeje (10). Pro ukon ení výdeje horké vody otá ejte kohoutem výdeje po sm ru
hodinových ru ek, až horká voda zcela p estane téci.

12.3 Výdej páry
Pono te trysku páry (2) do konvi ky s tekutinou, kterou chcete oh át. Pro spušt ní výdeje páry
oto te kohoutem výdeje páry (5) proti sm ru hodinových ru ek. Množství páry vycházející
z konce trysky (15) je úm rné mí e oto ení kohoutu výdeje páry. Pro ukon ení výdeje páry kohout
op t uzav ete, pak teprve trysku vyndejte z konvi ky.

13. Možnosti dálkového ovládání
Kávovar je vybaven WiFi spína em zna ky Sonoff a lze ho tak ovládat dálkov  pomocí aplikace
eWeLink, nainstalované v mobilním telefonu.
Využívá se cloud systém Amazon Web Services (AWS) pro zabezpe ené p ipojení do internetu a

i ed použitím trysky páry vždy prove te vypušt ní zkondenzované vody po dobu nejmén  2 sekund.

i Parní trysku pono te do tekutiny pouze po dobu nezbytnou pro její oh ev.
Neotevírejte kohout výdeje páry s parní tryskou pono enou do tekutiny, když je stroj vypnutý.
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ovládání pomocí p ipojené aplikace eWeLink z mobilního telefonu (Android i iPhone) odkudkoliv na
sv . Aplikace eWeLink a služby s ní spojené jsou poskytovány zdarma.
Kávovar tak m žete na dálku zapnout s p edstihem a po p íjezdu ihned za ít používat, aniž byste museli
ekat na jeho celkové nah átí do provozní teploty.

13.1 Instalace aplikace eWeLink a spárování mob.telefonu
a) Aplikaci vyhledejte a nainstalujte do mobilního telefonu v Google Play
(Android) / App Store (iOS), nebo nasnímáním QR kódu zde. Po instalaci si v ní
vytvo te ú et pomocí vaší platné e-mailové adresy (adresa se následn  ov uje).
Aplikaci si m žete p epnout do eského jazyka.
b) P ed spárováním mob.telefonu se spína em kávovaru v aplikaci se ujist te,
že:
- mob .telefon je p ipojen k WiFi síti 2,4 GHz. U WiFi 5 GHz není spárování
možné. Po spárování lze mob. telefon p ipojit již na jakoukoliv sí  p ipojenou na
Internet, v etn  WiFi 5GHz.
- kávovar je p ipojen na stejnou WiFi sí , jako mob. telefon.
- pro ú el prvotního spárování se kávovar a mob. telefon nachází ve vzájemné
blízkosti (po úsp šném prvotním spárování již toto omezení neplatí).
Pro spárování s mobilním telefonem je nutný p ístup do odkrytovaného kávovaru, který je
v zapnutém stavu, proto tuto innost smí provád t pouze kvalifikovaná osoba ! Kontaktujte proto
kvalifikovaný servis za ú elem spárování kávovaru s Vaším mobilním za ízením.

13.2 Nastavení skupin, chytrých scén, asování a sdílení
V p ípad  více za ízení Sonoff, doporu ujeme si tato za ízení rozd lit do skupin pro vyšší p ehlednost.
Chytré scény mohou ovládat více za ízení Sonoff najednou a v závislosti na ur itých událostech. Sonoff
za ízení umož uje r zné zp soby asování – nap . „vypni po 20 min“, „sepni každý den v 17:30“. Sonoff
za ízení lze sdílet s dalšími uživateli aplikace eWeLink. Každý uživatel však musí mít vlastní ú et pod
eWeLink (p ihlášení do více aplikací na více mobilech není možné pod jedním ú tem). Ke sdílení
za ízení použijte tla ítko Share / Sdílet.

13.3 Vymazání spárovaného za ízení
Pokud chcete p edat za ízení do užívání jinému uživateli, nebo se zbavujete svého mobilu a chcete
za ízení ovládat novým mobilem, je nutné za ízení Sonoff (kávovar) nejprve vymazat ze stávající
aplikace. V p ípad  reklamace nebo vrácení výrobku, je bezpodmíne  nutné tento p ed vrácením
vymazat z aplikace. V opa ném p ípad  nelze reklamaci nebo vrácení akceptovat.

14.  Záv re ná doporu ení
Konstrukce a možnosti nastavení tohoto kávovaru p esahují základní znalosti b žné obsluhy na
provozovnách. Doporu ujeme proto sv it používání tohoto kávovaru do rukou dob e vyškolené obsluhy
nebo certifikovaných barist . Jen tak naplno využijete jeho vlastností a dosáhnete nejlepších výsledk .
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15. Možné problémy a jejich odstran ní

PROBLÉM MOŽNÁ P INA EŠENÍ

Z výdejníku vody / hlavy nete e
voda

1. Kohout p ívodu vody je
zav ený

2. Nádržka je prázdná
3. Stroj je vypnutý

1. Otev ete kohout p ívodu
vody

2. dopl te vodu do nádržky
3. Zapn te stroj

Voda má nízkou teplotu
1. Stroj je vypnutý
2. Závada na el. okruhu
3. Boiler je p epln ný

1. Zapn te stroj
2. Kontaktujte servis
3. Viz bod níže

Z trysky páry vytéká voda místo
páry, voda z výdejníku a hlavy

není horká, jen teplá
Boiler je p epln ný

Z výdejníku horké vody
vypoušt jte vodu do doby, až
stroj op t vodu za ne dopoušt t
/ Kontaktujte servis

Páry z trysky vychází málo / malá
intenzita

1. Tryska je zanesená
2. Stroj je vypnutý
3. Závada na el. okruhu

1. Vy ist te otvory v trysce
2. Zapn te stroj
3. Kontaktujte servis

Voda uniká pod strojem

1. Odpadní miska je plná
2. Odpadní hadice je ucpaná /

poškozená
3. Závada na hydraulickém

okruhu

1. Vyprázdn te odpadní misku
2. Vy ist te / vym te odp.

hadici
3. Kontaktujte servis

Káva je p íliš horká / chladná
Závada na el. nebo hydraul.
okruhu  Kontaktujte servis

Káva vytéká p íliš rychle Mletá káva je p íliš hrubá
Nastavte mlýnek na
jemn jší mletí

Káva vytéká p íliš pomalu Mletá káva je p íliš jemná Nastavte mlýnek na hrubší
mletí

V páce na kávové sedlin  je voda

1. Hlava je špinavá
2. Hlava je studená
3. Mlet. káva je p íliš jemná
4. Káva je stará

1. Vy ist te hlavu se slepým
sítkem a ist. prost edkem

2. Nechte hlavu zcela zah át
3. Nastavte mlýnek
4. Používejte erstvou kávu

Ukazatel tlaku indikuje
nestandardní tlak

Závada hydraulického okruhu Kontaktujte servis

Na dn  šálku jsou zrní ka kávy
1. Páka a její sou ásti jsou

špinavé
2. Otvory ve filtru páky jsou

1. Vy ist te páku a její sou ásti
2. Vym te filtr v páce
3. Se te mlýnek / Vym te
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opot ebované
3. Káva je namleta

nestejnom rn

mlecí kameny v mlýnku

Na šálku jsou šmouhy a st íkance
od kávy

1. Káva je p íliš hrub
namletá

2. Filtr v páce má poškozené
okraje

1. Se te mlýnek
2. Vym te filtr v páce

Káva nevytéká, nebo jen kape íliš jemn  namletá káva Se te mlýnek

i V p ípad  nesprávné funkce kávovaru, nepokoušejte se sami o jeho opravu, vypn te ho a
obra te se na specializovaný servis.
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