
POWER MATIC-CCINO  6000 SERIE BIANCA 

POWER MATIC-CCINO  6000 SERIE NERA 

Cafetera Megautomáticas/Megautomatic coffee machine

 Návod k použití



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující 
bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější 
použití nebo pro nové uživatele.
Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené na 
etiketě produktu a že zásuvka je uzemněná.
Tento produkt je vhodný výlučně pro domácí nebo komerční 
využití.
Postavte přístroj na bezpečný, pevný a stabilní povrch blízko 
uzemněné zásuvky.
Nechejte volné místo 20 cm na straně přístroje.
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 
přístroje.
Pravidelně přístroj kontrolujte, abyste zjistili viditelná 
poškození. Pokud je kabel poškozen, musí být opraven u 
oficiálního technického servisu Cecotec, aby se tak předešlo 
jakýmkoli nebezpečím.
Neotáčejte, neohýbejte, nenatahujte ani jinak nepoškozujte 
napájecí kabel. Chtaňte ho před ostrými hranami a zdroji tepla. 
Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů. Nedovolte, 
aby kabel visel přes okraj pracovní desky.
Nedovolte, aby se jakákoli elektrická část přístroje dostala do 
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte přístroj venku, blízko topných těles jak 
elektrických, tak plynových, plamenů anebo v troubách.
Nevystavujte přístroj teplotám pod bodem mrazu.
Nikdy nepoužívejte teplou vodu k naplnění nádoby na vodu, 
použijte přírodní vodu pokojové teploty.
Udržujte ruce a kabely z dosahu částí přístroje, které produkují 
při používání teplo.



Netahejte za kabel přístroje, abyste přístrojem pohnuli anebo 
ho přemístili.
Nesměřujte páru ani horkou vodu na sebe ani na jiné osoby, 
abyste předešli popáleninám.
Přístroj je horký během a ihned po použití. Používejte chňapky, 
rukavice anebo jiné ochranné prostředky, abyste se vyhnuli 
popálení.
Nevytahujte nádobu během používání, aby horká voda 
nepoškodila povrch přístroje. Při zapnutí a vypnutí dejte pod 
automat na kávu prázdný šálek.
V případě požáru použijte hasící přístroj CO2. Nehaste plameny 
vodou ani práškovými hasícími přístroji.
Nenechávejte přístroj pracovat na prázdno. Ujistěte se, že v 
nádržce na vodu je před každým použitím dostatek vody.
V případě, že přístroj nefunguje správně nebo se mu něco stalo, 
odpojte kabel od elektrického přívodu a počkejte, až přístroj 
vychladne, než ho budete používat nebo se ho dotýkat.
Nikdy nepoužívejte karamelizovanou nebo zmrazenou 
zrnkovou kávu. Tento přístroj je možné používat pouze se 
zrnkovou přírodní kávou nebo mletou kávou.
Použití příslušenství neautorizovaných výrobcem může vést k 
riziku požáru, elektrickému výboji anebo jiným škodám.
Odpojte přístroj z elektrické sítě a nechejte ho úplně vychladnout, 
než ho začnete čistit. Nechejte ho vychladnout před montáží 
nebo demontáží anebo před tím, než budete provádět údržbu.
Nejdříve připojte kabel k přístroji a potom přístroj do elektrického 
přívodu. Pro vypnutí přístroje nastavte selektory a tlačítka do 
pozice vypnuto a odpojte přístroj od zdroje elektrické energie.
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 dětmi nad 8 let a osobami 



s fyzickým, senzorickým anebo mentálním postižením, nebo 
osobami, kterým chybí zkušenost a znalost, pokud jsou pod 
dozorem anebo jim byly poskytnuty informace o používání 
aparátu a mohou jej používaat bezpečně a rozumí nebezpečím, 
které z tohoto používání vyplývají.
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

Obr. 1 
Kávovar
1. Odkapávací podložka
2. Vývod na kávu
3. Nádoba na vodu
4. Levé dveře
5. Napájecí kabel
6. Kontrolní panel
7. Víko nádoby mleté kávy
8. Vstup do nádoby mleté kávy
9. Nádoba na zrnkovou kávu
10. Pravé dveře
11. Zpracovatelská jednotka
12. Nádoba na odpad
13. Selektor mlýnku na kávu
14. Napařovač
15. Víko nádoby na zrnkovou kávu

Obr. 2
Kontrolní panel
Nahoře: zleva doprava
1. g/ml
2. Teplota
3. Mletá káva
4. Automatické čištění
5. Dvojité espresso/2 espressa

Střed: zleva doprava
1. Americano
2. Espresso
3. HORKÁ VODA
4. Pára

Dole: zleva doprava
Symboly upozornění
1. Otevřené dveře
2. Prázdná nádoba na vodu
3. Chyba odkapávací podložky
4. Chyba zpracovatelské jednotky



5. Plná nádoba na odpad
6. Nádoba na zrnkovou kávu je prázdná

Tlačítka 
Nahoře: zleva doprava
1. Americano
2. Espresso
3. Horká voda

Dole: zleva doprava
1. Pára/potvrdit
2. Dvojité espresso/2 espressa/zapnutí/vypnutí
3. Menu/odejít/mletá káva

Příslušenství
1. Odměrka
2. Kartáč na čištění
Obr. 3

2. PŘED POUŽITÍM

Vyjměte přístroj z krabice a odstraňte všechny obaly.
Ujistěte se, že obsahuje všechny části a pokud některá chybí nebo není v dobrém stavu, 
okamžitě kontaktujte oficiální Technický servis Cecotec.
Vyjměte nádobu na vodu z přístroje na kávu a naplňte ji přírodní vodou.
Naplňte nádobu zrnkovou kávou.
Postavte prázdný šálek na odkapávací podložku pod vývod na kávu.
Zapněte napájecí kabel do elektrického přívodu.
Stiskněte tlačítko zapnutí.
Počkejte, až se přístroj nahřeje.
Kávovar je připraven na použití.
Obr. 4 

3. FUNGOVÁNÍ

Doporučení:
Doporučuje se postavit prázdnou sklenici pod vývod na kávu při zapnutí a vypnutí přístoje. 
Doporučuje se používat balenou vodu, abyste dosáhli nejlepší možné chuti kávy.



Typy kávy
Americano
Nastavte vývod na kávu do požadované výšky.
Stiskněte tlačítko americké kávy pro přípravu americké kávy.
Použijte tlačítka nohoru a dolů pro nastavení množství gramů kávy a množství vody (ml), 
pokud budete chtít. Nejdříve budete moct změnit možství gramů kávy během procesu mletí 
kávy, a následně, když začne fungovat čerpadlo, budete moct změnit množství nápoje.
Pokud si budete přát připravit menší množství kávy, než je přednastaveno, stiskněte tlačítko 
odejít pro zastavení procesu.
Obr. 5

Espresso
Nastavte vývod na kávu do požadované výšky.
Stiskněte tlačítko espresso jednou pro přípravu espressa.
Použijte tlačítka nahoru a dolů pro nastavení množství gramů kávy a množství vody (ml), 
pokud budete chtít.
Pokud si budete přát připravit menší množství kávy, než je přednastaveno, stiskněte tlačítko 
odejít pro zastavení procesu.
Obr. 6

HORKÁ VODA
Nastavte vývod na kávu do požadované výšky.
Stiskněte tlačítko horké vody.
Jakmile máte požadované množství vody, stiskněte tlačítko znovu, abyste vodu zastavili.
Obr. 7

Mletá káva
Stiskněte ikonu mleté kávy.
Otevřete víko vstupu mleté kávy a vložte požadované množství.
Vyberte typ kávy, kterou chcete připravit.
Obr. 8

Napěnění mléka
Stiskněte tlačítko páry. Obrazovka zobrazí odečet času, zatímco se bude kávovar nahřívat.
Naplňte nádobu asi 100 ml mléka na každé kapučíno, které chcete připravit. Doporučujeme 
použít studené plnotučné mléko, abyste dosáhli optimálních vásledků. 
Upozornění: použijte nádobu, jejíž průměr nepřesáhne 70±5 mm a počítejte s tím, že mléko 
nabyde polovinu objemu během pěnění. Ujistěte se, že nádoba je dostatečně velká. 
Jakmile odečet doběhne na nulu, pěnič začne vydávat páru.
Vložte asi 2 cm pěniče do mléka. Během procesu pěnění mléka pohybujte nádobou nahoru a 
dolů.



Jakmile začne vycházet pára, na obrazove se zobrazí dostupný čas této funkce, asi 35 vteřin. 
Můžete ji zastavit dříve stisknutím znovu tlačítka páry.
Upozornění: vždy vyčistěte vývod na páru ihned po použití vlhkou houbou. Nespalte se! Potom 
vytáhněte pěnící trubici a vyčistěte vnitřní vývod. Navíc se doporučuje provést další čištění 
pomocí vypuštění páry, aby se vyčistily zbytky mléka vevnitř pěniče.
POZNÁMKA: Napařovač a funkci páry je, kromě napěnění mléka, možné použít por ohřátí 
nápojů jako je čokoláda, voda nebo káva.

Další funkce
Selektor hrubosti mletí kávy.
Upozornění:
Nevkládejte mletou kávu, instantní nebo jakékoli jiné látky do zásobníku na zrnkovou kávu. 
Nikdy nepoužívejte karamelizovanou nebo zmrazenou zrnkovou kávu a vyhněte se použití 
pražené kávy. Doporučuje se používat pouze přirozenou kávu.
Selektor mletí je umístěn v zásobníku na kávová zrna a měl by se nastavovat pouze během 
procesu mletí kávy.
Pokud pozorujete, že káva vytéká pomalu, je to tím, že káva je namletá příliš jemně. Stiskněte 
a natočte selektor hrubosti mletí kávy ve směru hodinových ručiček, abyste vybrali hrubší 
mletí. Pokud pozorujete, že káva vytéká příliš rychle a káva je slabá, je to tím, že káva je 
namletá příliš nahrubo. Stiskněte a natočte selektor mlýnku na kávu v protisměru hodinových 
ručiček, abyste vybrali jemnější mletí.
1  jemné mletí
5  hrubé mletí
Obr. 9

Programy
Obr. 10
Z módu standby stiskněte Menu po dobu 3 vteřin, abyste vstoupili do nastavení kávovaru. 
První položka, do které vstoupíte, je odvápnění. Stiskněte tlačítko opakovaně, abyste přešli z 
jednoho menu do dalšího.

Odvápnění
Nalejte odvápňovací roztok do nádby na vodu podle koncentrace, kterou určil výrobce. 
Naplňte nádobu na vodu přírodní vodou.
Stiskněte menu na dobu 3 vteřiny, až se objeví ikona odvápnění a pak stiskněte potvrdit. 
Přístroj postupně zpracuje prostředek na odvápnění.
Kávovar dokončí proces odvápnění, jakmile zpracoval všechnu vodu.
Vyjměte nádobu na vodu z přístroje na kávu a naplňte ji znovu přírodní vodou.
Přístroj začne cyklus výplachu.



Poznámka: nádoba na vodu je kompatibilní s instalací Filtro Cecotec Matic-ccino, které zajistí 
použití filtrované vody pro lepší údržbu a životnost součástí kávovaru, stejně tak jako lepší 
chuť kávy. Abyste dosáhli nejlepšách výsledků, doporučuje se pravidelně měnit filtr, minimálně 
každé 2 měsíce, aby neztratil efektivitu.

Obr. 11

Nastavení teploty
Z menu nastavení teploty použijte tlačítka nahoru a dolů pro zvýšení nebo snížení teloty na tu, 
kterou si přejete, aby se použila na přípravu kávy. Možné jsou 75, 80, 85, 90 a 95 stupně Celsia.
Obr. 12

Automatické vypnutí
Z tohoto menu použijte tlačítka nahoru a dolů pro nastavení času, který si přejete, aby přístroj 
zůstal zapnutý bez aktivity bez toho, aby vstoupil do módu standby (0.5 h, 1 h, 1.5 h… až 25 h).
Obr. 13

Tovární nastavení
Pro znovunastavení továrního nastavení, jakmile jste vstoupili do tohoto menu, stiskněte 
tlačítko espresso pro obnovení továrního nastavení.
Obr. 14

Informace o kávovaru
V posledním menu se zobrazí informace o kávovaru, jako je datum výroby a číslo série.
Obr. 15

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Odpojte přívodový kabel ze zdi před tím, než začnete s čištěním. Během čištění se vyhněte 
ponoření do vody ani jiné tekutiny.
Nechejte kávovar úplně vychladnout. Opatrně, ať se nespálíte.
Použijte jemný vlhký hadřík pro čištění venkovní části kávovaru.
Špatná údržba a čištění přístroje může způsobit opotřebení povrchu a ovlivnit životnost 
přístroje.
Doporučuje se odvápnit přístroj každé 2 nebo 3 měsíce.
Nikdy nepoužívejte silné saponáty, benzín, prášková abraziva nebo kovové kartáče na čištění 
jakékoli části elektrického přístroje.
Skladujete přístroj na bezpečném, suchém a čistém místě, pokud ho po nějaký čas nebudete 
používat.
Čistěte jak viditelné části, tak ty, které jsou vevnitř, abyste odstranili všechny zbytky.



Po vyčištění přístroje se ujistěte, že jste ho dúkladně vysušili, než ho uložíte.
Vždy vyčistěte vývod na páru ihned po použití vlhkou houbou. Nespalte se! Potom vytáhněte 
pěnící trubici a vyčistěte vnitřní vývod. Navíc se doporučuje provést další čištění pomocí 
vypuštění páry, aby se vyčistily zbytky mléka vevnitř pěniče.
Použijte štětec k provedení pravidelného vyčištění trubice na mletou kávu a odstranění 
možných zbytků kávy, které mohly zůstat přilepené na stěnách a mohou ztěžovat posunutí 
mleté kávy z mlýnku.
Poznámka: jak odkapávací podložka, tak nádoba na odpad a nádoba na vodu, jsou vhodné do 
myčky.

Čištění zpracovatelské jednotky
Otevřete pravé dveře.
Vyjměte nádobu na zbytky kávy a vypláchněte ji teplou vodou.
Vyjměte procesní jednotku a vypláchněte ji také teplou vodou. Ujistěte se, že jste odstranili 
všechny nečistoty od kávy a použijte k tomu kartáček.
Vraťte zpracovatelskou jednotku na své místo. Uslyšíte cvaknutí, které indikuje, že je správně 
zajištěná.
Vraťte nádobu na své místo.
Obr. 16

5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Symbol upozornění a řešení:
Naplňte nádobu vodou. (1)
Do zásobníku vložte kávová zrna. (2)
Chyba odkapávací podložky Instalujete ji, prosím, do správné pozice. (3)
Obr. 17

Nádoba na odpad není instalovaná správně nebo je plná. Vyprázdněte ji a instalujete ji, prosím, 
do správné pozice. (4)

Zpracovatelská jednotka není instalovaná. Instalujete ji, prosím, do správné pozice. (5) 
Pravé dveře jsou otevřené. Zavřete je, prosím. (6)
Obr. 18

Chyba krytu nádoby na vodu Zatlačte, prosím, nádobu na vodu do správné pozice. (7) 
Kávovar se zapíná, prosím počkejte. (8)
Obr. 19
V případě pochybností nebo dotazů kontaktujte oficiální Asistenční technický servis Cecotec.



6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Reference produktu: PowerMatic-cino 6000 Serie Nera/ PowerMatic-cino 6000 Serie Bianca
Produkt: 01580/01581
Výkon: 950-1300 W (café)/700-760 W (vapor)
220-240 V~50/60 Hz
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.
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 normálním 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 byste někdy zjistili problémy s tímto přístrojem, nebo byste měli nějaké dotazy, spojte 
se s oficiálním Technickým asistenčním servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.
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