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Návod k použití
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující
bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější
použití nebo pro nové uživatele.
Při používání přístroje pečlivě postupujte podle těchto
bezpečnostních předpisů.
Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené na
etiketě produktu a že zásuvka je uzemněná.
Umístěte přístroj vždy na povrchy suché, stabilní, rovné a
odolné proti teplu.
Tento produkt je vhodný výlučně pro domácí využití. Není
vhodný pro komerční nebo průmyslové účely.
Nedávejte kabel, zásuvku nebo jinou část přístroje do vody ani
jiné tekutiny. Nevystavujte elektrické spoje vodě. Ujistěte se,
že máte naprosto suché ruce, než se dotknete zásuvky nebo
zapnete přístroj.
Přístroj nepoužívejte, pokud kabel, zásuvka nebo samotný
přístroj je poškozený, nefunguje správně, spadl nebo byl
poškozen.
Pravidelně kontrolujte přívodový kabel, abyste zjistili viditelná
poškození. Pokud je kabel poškozen, musí být opraven u
oficiálního technického servisu Cecotec, aby se tak předešlo
jakýmkoli nebezpečím.
Během fungování přístroj nepřikrývejte, ani na něj nepokládejte
těžké předměty.
Nepoužívejte přístroj za následujících podmínek:
V nebo nad elektrickými nebo plynovými troubami, horkými
troubami anebo v blízkosti ohně.
Na měkkém povrchu (např. koberec) nebo na povrchu, který by
mohl zapříčinit převrhnutí přístroje.
Venku nebo v místech s vysokou vlhkostí.

Nepoužívejte žádné příslušenství, které nebylo poskytnuto
nebo doporučeno výrobcem, protože by mohlo způsobit škodu.
Teplota přístupných povrchů při používání by mohla
dosáhnout vysokých teplot a způsobit popáleniny.
Nedotýkejte se horkých povrchů během používání a
bezprostředně po něm. Používejte rukavice.
Nepoužívejte přístroj bez vody.
Během fungování přístrojem nepohybujte ani ho
nevypínejte.
Nedovolte, aby kabel visel přes okraj pracovní desky a aby se
dotýkal horkých povrchů.
Čištění a údržbu by neměly dělat děti.
Přístroj by neměl být používán dětmi do 8mi let. Tento přístroj
může být používán dětmi od 8mi let, pokud jsou pod neustálým
dozorem.
Tento produkt může být používán osobami s mentálním,
fyzickým nebo senzorickým omezením, nebo osobami, kterým
chybí zkušenost nebo znalost, pokud jsou pod dohledem nebo
jim bylo vysvětleno bezpečné fungování přístroje a rozumí
nebezpečím, které z tohoto používání plynou.
Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají.
Je naprosto nezbytné na přístroj dohlížet, pokud je používán v
blízkosti dětí nebo přímo dětmi.
Upozornění: tento přístroj prošel kontrolou kvality před
uvedením do prodeje, aby bylo zkontrolováno jeho správné
fungování. Po vyzkoušení byl důkladně vyčištěn, proto je
možné, že vevnitř zůstaly zbytky vody.

1. ČÁSTI A SLOŽENÍ
1. Kryt tělesa
2. Nádoba na vodu
3. Selektor páry
4. Kontrolní panel
5. Tlakoměr
6. Podložka na šálky
7. Napařovač
8. Odkapávací podložka
9. Filtr na jednu kávu
10. Filtr na 2 kávy
11. Držák na filtry
12. Rameno kávovaru
13. Odměrka/lis na kávu
14. Tlačítko páry
15. Tlačítko na 2 kávy/dvojitou kávu
16. Tlačítko na jednu kávu
17. Tlačítko zapnutí

2. PŘED POUŽITÍM
Vyjměte přístroj z krabice a odstraňte všechny obaly, nálepky atd.
Ujistěte se, že obsahuje všechny části a pokud některá chybí nebo není v dobrém stavu,
okamžitě kontaktujte oficiální Technický servis Cecotec.
První čištění
Naplňte nádobu na vodu vodou. Hladina vody nesmí překročit značku MAX na nádobě.
Vložte filtr do držáku filtrů a instalujte rameno do kávovaru do jeho správné pozice.
Zkontrolujte, jestli rameno kávovaru je zarovnané se symbolem blokování, abyste se ujistili,
že je správně upevněné.
Obr. 2.
Zapojte přístroj do elektrického přívodu a stiskněte tlačítko zapnutí. Přístroj zapípá. Světelné
indikátory 1 a 2 káv se rozsvítí a kávovar se začne nahřívat.
Jakmile světelné indikátory 1 a 2 káv zůstanou rozsvícené, postavte šálek na podložku a
stiskněte tlačítko 1 kávy. Kávovar spustí proces čištění. Ujistěte se, že jak tlačítko páry je v
poloze vypnuto. Pokud není, 4 světelné indikátory zůstanou svítit a kávovar nebude fungovat.
Poznámka: abyste přístroj vevnitř vyčistili do hloubky, použijte roztok 1:4 octa a vody nebo
použijte odvápňovací přípravek. Postup zopakujte pouze v případě, že chcete z přístroje
vypláchnout zbytky.

3. FUNGOVÁNÍ
Nalejte do nádoby vodu tak, aby nepřesáhla značku MAX.
Připojte přístroj do sítě elektrické energie a ujistěte se, že jak tlačítko páry je v poloze vypnuto.
Espresso
Zatímco se kávovar nahřívá, položte filtr, který chcete použít do ramene kávovaru. Použijte
odměrku s lisem na kávu pro nasypání a stlačení kávy. Jedna odměrka odpovídá dávce na jednu
kávu. Vyčistěte okraj filtru od přebytečné kávy.
Obr. 3.
Vložte rameno kávovaru do přístroje a dobře ho upevněte.
Obr. 4.
Když indikátory 1 nebo 2 káv přestanou blikat a zůstanou rozsvícené, stiskněte tlačítko 1 kávy
pro přípravu 1 kávy, nebo tlačítko 2 pro přípravu 2 káv.
Upozornění: ujistěte se, že jste pod vývod kávy umístili jeden nebo dva šálky.
Mléčná pěna
Nejdříve stiskněte tlačítko zapnutí. Potom stiskněte tlačítko páry. Světelný indikátor páry bude
svítit, když se proces nahřívání ukončí.
Nalejte mléko do nádoby, kterou budete používat na napěnění. Naplňte nádobu do 1/3.
Doporučujeme použít studené plnotučné mléko, abyste dosáhli optimálních výsledků.
Nechejte trubici vypustit páru před začátkem pěnění méka. Jakmile jste vypustili trochu páry,
deaktivujte funkci páry, vložte trubici napařovače asi 1 cm do mléka a otočte selektorem páry
pomalu ve směru hodinových ručiček, až začne vycházet pára.
Obr. 5.
1. Vypnuté
2. Pára/voda
Upozornění: je možné, že napařovač vydá několik kapek vody před tím, než začne vypouštět
páru.
Jakmile se mléko začne nahřívat (až 75 ºC) a objem mléka se zvětší, otočte selektorem páry ve
směru hodinových ručiček až do pozice vypnutí a sptiskněte tlačítko páry, abyste tuto funkci
vypnuli.
Upozornění: vždy vyčistěte vývod na páru ihned po použití vlhkou houbou. Potom vytáhněte
pěnící trubici a vyčistěte vnitřní vývod. Navíc se doporučuje provést další čištění pomocí

vypuštění páry, aby se vyčistily zbytky mléka vevnitř pěniče.
HORKÁ VODA
Natočte selektor páry do pozice vody.Napařovač začne vydávat horkou vodu.
Natočte selektor páry do pozice vypnutí pro deaktivování vody.
Funkce zapamatování
Jakmile se kávovar nahřál a světelné indikátory 1 a 2 káv zůstanou rozsvícené, postavte šálek
na podložku a stiskněte tlačítko 1 kávy. Kávovar začne připravovat kávu.
Jakmile máte požadované množství kávy, stiskněte znovu tlačítko 1 kávy. Přístroj zapípá a
oznámí tak, že množství je uloženo.
Kávovar napouští kávu asi 60 vteřin podle přednastaveného času, což je maximální čas, který
je možné zapamatovat.
Upozornění: pokud budete držet tlačítko stisknuté pouze krátkou dobu, přístroj si nic
nezapamatuje.
Pokud si přejete připravit espresso větší nebo 2 kávy espresso, použujte předcházející postup
stisknutím tlačítka na 2 kávy.
Tovární nastavení
Pokud chcete znovu nastavit tovární nastavení, držte stisknuté tlačítko 1 kávy a páry po dobu 3
vteřin. Přístroj vydá pípnutí, aby dal vědět, že se změny návratu do továrního nastavení uložily.
Proces vychladnutí přístroje
Po přípravě kávy nebo použití parní trysky je velmi pravděpodobné, že teplota přístroje se
značně zvýší a všechny části budou velmi horké. Obě dvě kontrolky 1 a 2 káv začnou rychle
blikat a naznačí, že teplota přístroje je příliš vysoká a je třeba ji snížit.
Aby se teplota přístroje snížila, je potřeba následovat tyto kroky:
Otočte selektorem páry do pozice vody, aby přístroj začal vydávat několik vteřin horkou vodu.
Otočte selektorem páry do pozice vypnuto, až kontrolky budou pomalu blikat.
Jakmile světelné indikátory blikat přestanou, přístroj je připraven k použití.
Poznámka: kávovar má bezpečnostní systém automatického vypnutí, které se aktivuje 25
minut bez aktivity.

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Vypněte přístroj, odpojte ho z elektrické sítě a nechejte ho úplně vychladnout, než ho začnete
čistit.

Nepoužívejte čistící prostředky anebo abrazivní houbičky, aby nedošlo k poškození povrchu
produktu.
Použijte jemný vlhký hadřík pro čištění venkovní části kávovaru.
Vyvarujte se ponoření hlavního těla přístroje do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.
Pravidelně čistěte nádobu na vodu, odkapávací podložku a podložku na šálky.
Po použití funkce páry okamžitě vyčistěte hadříkem trubici. Nespalte se! Aktivujte funkci páry,
byste zabránili ucpání trubice.
Pokud se napařovač zablokuje, použijte jehlu, abyste ho odblokovali.
Vyjměte rameno kávovaru, abyste ho uvolnili a odstranili zbytky kávy zevnitř. Pak ho vyčistěte
vodou a hadříkem. Není vhodné do myčky.
Čistěte všechny části vodou a před použitím nebo vrácením do přístroje je důkladně vysušte.
Čištění nádoby na usazeniny nebo odvápnění
Vytváření minerálních usazenin v přístroji by mohlo ovlivnit jeho fungování. Je velmi důležité
je čistit, aby kávovar mohl efektivně fungovat. Kvalita použité vody a typ použití ovlivní to, jak
často se musí tyto zásobníky čistit.
Doporučuje se provést kompletní čištění každých 1000 použití.
Naplňte nádržku na vodu a čistícím prostředkem na maximum. Je možné použít ocet.
Upozornění: poměr vody a prostředku na odvápnění je 4:1. Postup zopakujte pouze v případě,
že chcete z přístroje vypláchnout zbytky.

5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém

Příčina

Řešení

Káva nevytéká

V nádržce na vodu není
voda.
Káva je namletá velmi
najemno.
Ve filtru je příliš mnoho
kávy.
Přístroj není správně
připojen do sítě elektrické
energie nebo není zapnutý.
Káva je příliš stlačená.

Přidejte vodu.
Namelte kávu více nahrubo.
Naplňte filtr menším množstvím
kávy.
Připojte přístroj do sítě elektrické
energie a zapněte ho.
Naplňte filtr kávou a netlačte na
ni tak moc.

Nevychází pára/voda.

V nádobě není voda nebo
nádoba není instalovaná
správně.
Přístroj se nenahřál.

Nejdříve naplňte nádobu na vodu
a zapněte přístroj.
Je nezbytné, aby se přístroj
předehřál, než začnete
připravovat kávu. Jakmile je
nahřátý, indikátor se rozsvítí.

Káva vytéká přes hranu
ramene.

Rameno není upevněné v
pozici zablokování.
Kolem hrany ramene je
káva.
Ve filtru je příliš mnoho
kávy.

Otočte držákem filtru do pozice
blokování.
Vyčistěte okraje.
Naplňte méně kávy.

Káva není moc silná.

Káva není dostatečně
namletá nebo není
dostatečně stlačená.

Použijte jinou mletou kávu nebo
odměrku s lisem na kávu pro
stlačení kávy.

Nevychází pára.

Napařovač je zablokovaný.
Selektor páry není ve
správné pozici nebo
se nedokončil proces
předehřátí.

Použijte tenký předmět pro
propíchnutí přívodu a vyčistěte
napařovač po každém použití.
Otočte selektorem páry až do
pozice páry a počkejte, až se
proces předehřátí dokončí.

Káva se nepřipravuje
správně.

Ve filtru je příliš mnoho
nebo příliš málo kávy.

1 káva vyžaduje 1 lžičku kávy a je
nutné ji dobře stlačit. Káva nesmí
být namletá příliš jemně ani příliš
nahrubo. Příliš hrubou kávu je
obtížné vyjmout a káva příliš
jemná ovlivní kvantitu a kvalitu
kávy.

Přístroj nepění dobře
mléko.

Mléko, které jste použili,
není vhodné na tuto funkci.
Použili jste funkci páry
před tím, než se rozsvítil
indikátor.

Použijte plnotučné mléko.
Páru je možné použít pouze v
případě, že světelný indikátor
páry přestane blikat a svítí.

Světelné indikátory blikají

Teplota přístroje se rychle
zvýší po použití funkce
páry.

Nechejte přístroj vychladnout.

6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Produkt: Cafelizzia 790 Steel Pro/ 790 Shiny Pro/790 White Pro/790 Black Pro
Reference produktu: 01584/01586/01652/01653
Napětí:220-240V ~ 50/60 Hz
Výkon: 1350 W
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

7. RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických
zařízeních (OEEZ) specifikuje elektrospotřebiče, které se nemají recyklovat
spolu s ostatním komunálním odpadem. Tyto elektrospotřebiče se musí
zlikvidovat samostatně, aby se tak dosáhlo co nejlepší recyklace a využití
materiálů, a tímto se omezil dopad, který by lidé mohli mít na životní
prostředí.
Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost zlikvidovat tento produkt správně.
Pokud má daný produkt baterii nebo energetický zásobník, který umožňuje elektrickou
autonomii, musí se před likvidací vyjmout a musí se s ní nakládat odděleně, jako s odpadem
odlišné kategorie.
Pro obdržení detailních informací o nejvhodnějším možném způsobu naložení s vaším
elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte místní úřady.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS
Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že zákazník disponuje fakturou
nebo dokladem o koupi a produkt je v perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním
způsobem tak, jak je uvedeno s v tomto návodu na použití. Záruka nezahrnuje:
• Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu anebo užitnost, byl špatně používán, utrpěl
náraz, byl vystaven vlhkosti, ponořen do tekutiny nebo jiné korozivní substance, a jakoukoli
vinu připsatelnou spotřebiteli.
• Pokud byl produkt rozmontován, modifikován anebo opravován servisem neautorizovaným
oficiálním servisem Cecotec.
• Pokud byl problém zaviněn normáním používáním a opotřebením součástek.

Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 let na základě platné
legislativy, s výjimkou spotřebních dílů. V případě špatného zacházení ze strany spotřebitele
není záruční servis odpovědný za opravu.
Pokud se stane, že na výrobku najdete závadu nebo budete mít dotaz, spojte se s oficiálním
zákaznickým servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.

www.cecotec.es
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