ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

•

•
•
•
•

•

Přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či
mentálními schopnostmi nebo nezkušené či neznalé osoby, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly proškoleny k jeho bezpečnému použití jinou osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát.
Čištění a údržbu, které má uskutečnit uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.
Při čištění nikdy neponořujte přístroj do vody.
Tento přístroj je určen výhradně k domácímu použití. Přístroj nemá být používán: v
prostředí sloužícím jako kuchyň pro pracovníky obchodů, kanceláří a jiných pracovních
prostor, v agroturistických zařízeních, hotelech, motelech a ostatních ubytovacích zařízeních a v pronajímaných ubytovacích prostorech.
V případě poškození zástrčky nebo napájecího kabelu nechte tyto díly vyměnit servisem, abyste předešli jakémukoliv riziku.

POUZE PRO EVROPSKÝ TRH:
•
Tento přístroj mohou používat děti starší než 8 pod dozorem nebo v případě, že obdržely návod k použití a že rozumí nebezpečí, která mohou nastat. Čištění a údržbu,
které má uskutečnit uživatel, nesmí provádět děti mladší než 8 let a bez dozoru. Přístroj i napájecí kabel udržujte z dosahu dětí mladších než 8 let.
•
Přístroj mohou používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či
mentálními schopnostmi nebo nezkušené či neznalé osoby, pokud jsou pod dozorem
nebo byly proškoleny k jeho bezpečnému použití jinou osobou a rozumí nebezpečím,
která mohou vzniknout.
•
Děti si s přístrojem nesmí hrát.
•
Pokud necháte přístroj bez dozoru, před jeho montáží, demontáží nebo čištěním ho
vždy odpojte od elektrického napájení.
Povrchy označené tímto symbolem mohou být při použití horké (tento symbol je použit pouze u některých modelů).
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Kontrola přístroje

Po odstranění obalu se ujistěte, zda je přístroj nepoškozený a zda
má veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud je viditelně poškozen. Obraťte se na servis De’Longhi.

Nebezpečí! Nedodržení těchto pokynů může způsobit
zásah elektrickým proudem s ohrožením života.
Jelikož je přístroj napájen elektrickým proudem, není vyloučeno,
že způsobí elektrický šok.
Proto dodržujte následující bezpečnostní pokyny:
• Nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama nebo nohama.
• Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
• Ujistěte se, že je zásuvka vždy volně přístupná. Pouze tak je
možné v případě potřeby odpojit zástrčku.
• Pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vytáhněte
přímo zástrčku. Netahejte za kabel, protože by se mohl
poškodit.
• Pro úplné odpojení přístroje od elektrického napájení vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• V případě poškození přístroje se nesnažte závadu odstranit.
Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte servis.
• Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.

POPIS PŘÍSTROJE

(str. 3 - A )
A1. Prostor pro šálky/ohřev šálků
A2. Spojka nádoby na mléko/tryska na vodu
A3. Hlavní vypínač ON/OFF
A4. Uložení konektoru napájecího kabelu
A5. Výstupní otvor ohřívače vody/Jednotka louhovače
A6. Uložení nádržky na vodu
A7. Kryt nádržky na vodu
A8. Nádržka na vodu s uložením sítka na vodu
A9. Ukazatel spotřeby vody
A10. Nádržka odkapávače
A11. Ukazatel maximálního množství vody v nádržce
odkapávače
A12. Prostor na odkládání šálků
A13. Posuvný prostor pro sklenice na latte macchiato/caffe latte
A14. Tlačítko ohřevu šálků

Pozor: Nedodržení tohoto postupu může způsobit
nebo způsobí úraz či poškození přístroje.

Popis ovládacího panelu (B)

Obalový materiál (plastové obaly, polystyrénovou pěnu) udržujte mimo dosah dětí.

Tento přístroj je vyroben k přípravě kávy a pro ohřev nápojů.
Jakékoliv jiné použití je nutno používat za nesprávné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za vady způsobené nesprávným
použitím přístroje.

(str. 3 - B)
B1. Tlačítko ON/Stand-by
B2. Kontrolka ON/Stand-by
B3. Tlačítko přívodu do 1 šálku
B4. Kontrolka „teplota OK“/přívod do 1 šálku
B5. Tlačítko přívodu do 2 šálků
B6. Kontrolka „tlačítko OK“/přívod do 2 šálků
B7. Tlačítko přívodu horké vody
B8. Kontrolka přívodu horké vody
B9. Tlačítko přívodu cappuccina/horkého mléka
B10. Kontrolka „teplota OK“/přívod cappuccina/horkého mléka
B11. Tlačítko přívodu latte macchiato/horkého mléka
B12. Kontrolka „teplota OK“/přívod latte macchiato/horkého
mléka

Návod k použití

Popis příslušenství

Nebezpečí popálenin! Nedodržení tohoto postupu
může způsobit nebo způsobí opařeniny nebo popáleniny.
Tento přístroj vyrábí horkou vodu a když je v provozu, může dojít
ke vzniku vodní páry.
Dávejte pozor, abyste nepřišli do styku se stříkající horkou vodou
nebo párou.

Použití, k němuž je přístroj určen

(str. 2 - D)
C1. Baňka držáku filtru
C2. Filtr na pěnu pro 1 kávu
C3. Filtr na pěnu pro 2 kávy
C4. Filtr na pěnu pro polštářky ESE
C5. Napájecí kabel (odnímatelný)
C6. Dávkovací odměrka/pěchovadlo
C7. Odnímatelný přívod vody
C8. Reaktivní proužek pro zjištění tvrdosti vody

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nedodržení tohoto návodu může způsobit nebo způsobí úraz nebo
poškození přístroje.
Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením tohoto návodu k použití.
Poznámka:
Pečlivě dodržujte tyto pokyny. Pokud předáváte přístroj jiným
osobám, předejte jim i tento návod k použití.
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NAPLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

(Total hardness test)
C9. Odvápňovač
C10. Změkčovací filtr vody

1. Vyjměte nádržku a naplňte ji čerstvou a čistou vodou tak,
aby její množství nepřesáhlo nápis MAX (obr. 2).
2. Poté zasuňte nádržku zpět do přístroje (obr. 3).

Popis nádoby na mléko

Pozor:
Nikdy nezapínejte přístroj bez vody v nádržce nebo bez nádržky
samotné.

(str. 2 - D)
D1. Kryt napěňovače
D2. Tlačítko CLEAN (čištění)
D3. Trubice přívodu mléka
D4. Ponorná trubice mléka
D5. Nádoba na mléko

PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU:

1

Připevněte baňku s držákem filtru do přístroje. Správně ji
připevníte tak, že její rukojeť srovnáte se symbolem
OPEN (obr. 4) a úchyt budete otáčet doprava, dokud se nevyrovná s polohou CLOSE (obr. 5).
2. Zapněte přístroj stisknutím hlavního vypínače umístěného
v zadní části do polohy I. Přístroj provede autodiagnostiku,
kterou signalizuje postupným blikáním kontrolek.
3 Po dokončení autodiagnostiky bude kontrolka „Přívod
horké vody“ (B8) blikat, ale ostatní kontrolky zhasnou.
Přístroj tak oznamuje, že je nutné vložit přívod horké vody
(obr 6).
4 Pod přívod umístěte nádobku s minimálním objemem 100
ml (obr. 7).
5 stiskněte tlačítko „horká voda“
: Přívod vody začne a
automaticky se vypne.

INSTALACE PŘÍSTROJE
Pozor!
Při instalaci přístroje je nutné dodržet následující bezpečnostní
pokyny:
• Případné proniknutí vody do přístroje by ho mohlo
poškodit.
Neumisťujte přístroj do blízkosti vodovodních kohoutků
nebo dřezů.
• Přístroj by se mohl poškodit, pokud by uvnitř zamrzla voda.
Neinstalujte přístroj v prostředí, kde může teplota klesnout
pod bod mrazu.
• Napájecí kabel umístěte tak, aby ho nepoškodily ostré
hrany nebo horké povrchu (např. elektrické varné desky).
• Přístroj vyzařuje do okolního prostředí teplo. Po umístění přístroje na pracovní plochu zkontrolujte, zda je mezi
povrchem přístroje, bočními částmi a zadní části volný
prostor asi 3 cm, a dále volný prostor alespoň 15 cm nad
kávovarem.

Poznámka:
Pokud blikají kontrolky
.

a

, znovu stiskněte tlačítko

Pozor!
Ujistěte se, že napětí elektrické sítě odpovídá hodnotě uvedené
na štítku připevněném na dolní části přístroje.

6. Pro omytí vnitřních okruhů přístroje umístěte pod přívod
. Tento pokávy nádobku (obr. 8) a stiskněte tlačítko
stup opakujte pětkrát.
7. Potom omyjte „parní“ okruh: Umístěte pod přívod horké
vody nádobku (obr. 7) a stiskněte tlačítko
. Tento
postup opakujte pětkrát. (V případě nutnosti naplňte
nádržku).

Konektor napájecího kabelu zasuňte do příslušného otvoru v
zadní straně přístroje (obr. 1). Poté zasuňte zástrčku do zásuvky.

Poznámka: Omytí vnitřních okruhu se doporučuje i
v případě dlouhodobého nepoužívání přístroje.

Zapojení přístroje

Připojte přístroj pouze k zásuvce, která byla odborně nainstalována, má minimální výkon 10 A a je dostatečně uzemněná.
V případě nesouladu mezi zásuvkou a zástrčkou přístroje zařiďte, aby odborní pracovníci vyměnili nevyhovující zásuvku za
vhodný typ.

AKTIVACE ZMĚKČOVACÍHO FILTRU

Některé modely jsou vybaveny změkčovacím filtrem (C10). Váš
model jím vybaven není, proto Vám doporučujeme, abyste ho
zakoupili u autorizovaného servisu De’Longhi.
Pro správné použití filtru postupujte dle níže uvedených pokynů.
1. Vyjměte filtr z obalu.
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Seřízení pohotovostního režimu

2. Otočte kolečkem datumového razítka (obr. 8), aby se zobrazily další dva měsíce používání.

Pokud přístroj po určitou dobu nepoužíváte (liší se v závislosti
na modelu), automaticky se vypne (kontrolka ON/Stand-by se
vypne).
Je možné nastavit automatické vypnutí přístroje tak, aby se po
určité době vypnul. Postupujte následovně:
1. Vstupte do programovací nabídky.
a držte ho stisknuté, dokud se ne2. Stiskněte tlačítko
rozsvítí kontrolky týkající se požadované doby nepoužívání
(viz tabulka).
3. Když se rozsvítí kontrolky týkající se zvoleného nastavení,
uvolněte tlačítko.
4. Poté stiskněte tlačítko
, abyste přístroj vypnuli (uvedli do pohotovostního režimu).

Poznámka:
Trvanlivost filtru je dva měsíce, pokud se přístroj používá normálním způsobem. Pokud je však filtr nainstalován a přístroj se
nepoužívá, jeho životnost je maximálně 3 měsíce.
3. Pro aktivaci filtru nechte vytékat vodu z kohoutku v otvoru filtru dle popisu uvedeného na obrázku, dokud nebude
voda vytékat bočními otvory déle než minutu (obr. 9).
4. Vyjměte nádržku (v případě potřeby je naplňte vodou).
5.. Do nádržky vody vložte filtr a zcela ho ponořte asi na deset
sekund, nakloňte ho a lehce stiskněte, aby mohly vzduchové bubliny uniknout (obr. 10).
6. Do příslušného uložení (obr. 11) vložte filtr a stiskněte ho
na doraz, potom nádržku znovu zavřete krytem vložte ji do
přístroje.
Nyní je filtr aktivován a přístroj můžete použít.

Tabulka seřízení teploty a pohotovostního
režimu
Teplota

NASTAVENÍ NABÍDKY

Pro vstup do nabídky se ujistěte, zda je přístroj v pohotovosta
dokud bliká
ním režimu. Poté současně stiskněte
kontrolka ON/Standby (B2), je přístroj v pohotovostním režimu.
Nastavte přístroj podle potřeby. Pro opuštění programovací nabídky znovu stiskněte tlačítko
.

Odpovídající
kontrolky

Následný
pohotovostní
režim

Nízká

15 minut

Střední

75 minut

Vysoká

3 hodiny

Nastavení teploty

Pokud chcete nastavit teplotu vody, která je použita pro přípravu
kávy, postupujte následovně:
1. Vstupte do programovací nabídky.
a držte ho stisknuté, dokud se
2. Stiskněte tlačítko
nerozsvítí kontrolky týkající se požadované teploty (viz
„Tabulka seřízení teploty a pohotovostního režimu“ za následujícím odstavcem).
3. Když se rozsvítí kontrolky týkající se zvoleného nastavení,
uvolněte tlačítko.
4. Poté stiskněte tlačítko
, abyste přístroj vypnuli (uvedli do pohotovostního režimu).

Nastavení tvrdosti vody

Kontrolky signalizující nutnost odvápnit přístroj se rozsvítí po
předem stanovené době provozu, která závisí na tvrdosti vody.
V případě potřeby je možné naprogramovat přístroj na základě
tvrdosti vody dle odběrných míst v různých oblastech. Tím je
možné snížit četnost odvápnění. Postupujte následovně:
1. Z příslušného obalu vyjměte reaktivní proužek „TOTAL
HARDNESS TEST“ (C8).
2. Proužek zcela ponořte na 1 sekundu do vody.
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce s ním zatřeste. Asi po
jedné minutě se vytvoří 1, 2, 3 nebo 4 čtverečky červené
barvy, v závislosti na tvrdosti vody (4 červené čtverečky =
velmi tvrdá voda).
4. Vstupte do programovací nabídky.
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5. Po zjištění výsledku na proužku stiskněte tlačítko „horká
voda“ a držte ho stisknuté,
dokud se nerozsvítí kontrolky podle následující tabulky:

Pozor:
Pro správné fungování se vždy před naplněním mletou kávou
ujistěte, zda se ve filtru nevyskytují zbytky kávového prášku po
předchozí přípravě.
3. Mletou káv rovnoměrně rozmístěte a lehce ho stiskněte
pěchovadlem (obr. 14).
Pěchování mleté kávy je pro získání dobrého espressa
velmi důležité. Pokud ji upěchujete příliš, káva bude
vytékat pomalu a bude silná. Pokud ji však upěchujete
málo, káva bude vytékat rychle a bude slabá.
4. Odstraňte případné nadbytečné množství kávy ze strany
držáku filtru a připevněte ho do přístroje. Správně ho
připevníte tak, že jeho rukojeť srovnáte se symbolem
OPEN (obr. 4), držák filtru upevníte a úchyt budete otáčet
doprava, dokud se nevyrovná s polohou CLOSE (obr. 5).
5. Umístěte šálek nebo šálky pod trysky držáku filtru (obr.
15). Před přípravou kávy doporučujeme šálky ohřát
krátkým omytím v horké vodě.
6. Ujistěte se, že kontrolky týkající se tlačítek přívodu kávy
svítí. Poté stiskněte tlačítko pro přívod (
nebo
). Přístroj začne přivádět vodu a automaticky se vypne.

6. Když se rozsvítí kontrolky týkající se zvoleného nastavení,
uvolněte tlačítko.
7. Poté stiskněte tlačítko
, abyste přístroj vypnuli (uvedli do pohotovostního režimu).

•
•

Poznámka:
Pokud správně použijete změkčovací filtr, nastavte přístroj na
tvrdost nižší, než byla zjištěna reaktivním proužkem.

•

Nebezpečí popálenin!
Pro zabránění postříkání nikdy neuvolňujte držák filtru, zatímco
stroj přivádí vodu. Po vlastním přívodu počkejte několik sekund.

ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE A POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Když je hlavní vypínač v poloze I, zapněte a vypněte přístroj
(uveďte ho do pohotovostního režimu) stisknutím tlačítka
.
Přístroj se automaticky vypne (uvede do pohotovostního režimu) po určité době (viz odstavec „Seřízení pohotovostního
režimu“).

JAK PŘIPRAVIT ESPRESSO S POLŠTÁŘKY
Poznámka:
Používejte polštářky, které vyhovují standardu ESE. Tento standard je uveden na obalech s následující značkou.
Standard ESE je systém, který přijali nejvýznamnější výrobci polštářků a který umožňuje
jednoduchou a čistou přípravu espressa.

PŘIPRAVTE ESPRESSO Z MLETÉ KÁVY.

1

2

Poznámka:
Během přípravy kávy můžete přívod kdykoliv zastavit stisknutím stejného tlačítka.
Jakmile přívod vody skončí, pro zvýšení množství kávy v
šálku stačí podržet stisknuté (do 3 sekund) stejné tlačítko.
Pro uvolnění držáku filtru otočte úchytem zprava doleva.

Do držáku filtru (obr. 12) vložte filtr pro mletou kávu (C2
, pokud chcete připravit
nebo C3). Použijte filtr
jednu kávu, nebo filtr
, pokud chcete připravit
dvě kávy.
Pokud chcete připravit pouze jednu kávu, naplňte filtr
vrchovatou odměrkou mleté kávy, asi 7 g (obr. 13).
Pokud však chcete připravit dvě kávy, naplňte filtr dvěma
neúplnými odměrkami mleté kávy (asi 7 + 7 g). Filtr plňte
postupně malým množstvím, abyste zabránili přelití kávy.

1. Vložte filtr určený pro polštářky (D4
) do držáku filtru.
2. Vložte polštářek a umístěte ho co nejvíce do středu nad filtr
(obr. 16). Pro správné umístění polštářku na filtr postupujte
podle pokynu na obalu polštářků.
3. Postupujte podle pokynů v bodě 4 předchozího odstavce a
uvědomte si, že je možné připravit pokaždé jednu kávu.
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NAPROGRAMUJTE MNOŽSTVÍ KÁVY V ŠÁLKU.

Přístroj byl výrobcem nastaven na přípravu standardního
množství kávy. Pokud chcete toto množství změnit, postupujte
následovně:
1. Umístěte šálek pod trysky přívodu kávy.
2. Stiskněte tlačítko, které chcete programovat (
nebo
) a držte ho stisknuté. Přístroj začne přivádět kávu.
3. Jakmile dosáhnete požadovaného množství kávy v šálku,
tlačítko uvolněte. Tím dojde k zastavení přívodu kávy.
V této chvíli je naprogramováno nové množství.

•
•

•

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM
•

•

Poznámka!
Pro zabránění málo napěněnému mléku nebo velkým
bublinám vždy vyčistěte kryt napěňovače (D1) a spojku nádobky na mléko/přívodu vody (A2) dle popisu uvedeného
v odstavci „Čištění nádobky na mléko“ na str. 189 a 191 a
„Čištění spojky nádobky na mléko/přívodu vody na str. 191.

Čištěnínapěňovacího zařízení tlačítkem CLEAN

Po každém použití funkcí týkajících se mléka proveďte čištění
pro odstranění jeho zbytků. Postupujte následovně:
1. Ponechte nádobku na mléko zasunutou v přístroji (není
nutné ji vyprazdňovat).
2. Pod trubici přívodu napěněného mléka umístěte šálek
nebo jinou nádobu.
3. Stiskněte tlačítko „CLEAN“ (obr. 25) a držte ho stisknuté.

Naplňte a připevněte nádobu na mléko

1. Vyjměte kryt (D1 - obr. 17).
2. Naplňte nádobu (D5) dostatečným množstvím mléka a přitom nepřekročte maximum 0,5 l (obr. 18). Uvědomte si, že
každá ryska na boku nádoby odpovídá 100 ml mléka.
•

a
blikají. Když kontrolky přestaKontrolky
nou blikat a přístroj se vrátí do stavu připraveného k použití, uvolněte tlačítko „CLEAN“. Pára vyčistí vnitřní okruhy
napěňovače.

Poznámka!
Abyste získali hustší a stejnorodější pěnu, je nutné použít
odstředěné nebo polotučné mléko v chladničkové teplotě
(asi 5 °C).

Naprogramujte množství kávy a mléka pro šálek
cappuccina nebo mléka.

3.. Ujistěte se, že ponorná trubice mléka (D4) je dobře umístěná v příslušném uložení ve spodní části krytu nádobky na
mléko (obr. 19).
4. Vraťte kryt na nádobku na mléko.
5. Vyjměte přívod horké vody (obr. 20).
6. Upevněte nádobku na mléko tím, že ji zatlačíte nadoraz ke
spojce (A2) (obr. 21).
7. Nachystejte přístroj pro přípravu kávy (viz odstavec „Jak
připravit espresso“).
8. Umístěte šálek na cappuccino nebo sklenici na latte macchiato pod přívod kávy a seřiďte přívod mléka (obr. 22).
Pokud použijete vysoké šálky nebo sklenice, použijte rovněž příslušnou součást dle obr. 23).
9. Upravte regulátor pěny podle požadovaného množství
pěny a podle druhu použitého mléka (obr. 24).
Pro přípravu CAPPUCCINA:Stiskněte tlačítko

Poznámka!
Pro získání teplejšího cappuccina stiskněte tlačítko CLEAN,
které ohřeje potrubí napěňovacího zařízení (viz následující
odstavec).
Při přípravě cappuccina nebo latte macchiato přístroj dvakrát přivede kapalinu: nejdříve mléko a následně kávu.
Pokud chcete zastavit probíhající přívod, znovu stiskněte
stejné tlačítko.
Jakmile přívod vody skončí, pro zvýšení množství mléka
nebo kávy v šálku stačí podržet stisknuté (do 3 sekund)
tlačítko týkající se probíhající přípravy.
Nenechávejte nádobku na mléko dlouho mimo chladničku.
Čím více stoupne teplota mléka (ideálně 5 °C), tím se zhorší
kvalita pěny.

Přístroj byl výrobce nastaven tak, aby přiváděl standardní
množství. Pokud budete chtít toto množství změnit, postupujte
následovně:
1. Umístěte šálek pod trysky přívodu kávy a pod trubici přívodu mléka.
2. Stiskněte tlačítko týkající se přípravy nápoje s mlékem,
který chcete naprogramovat, a držte ho stisknuté. Po několika sekundách přístroj začne přivádět mléko.
3. Jakmile je dosaženo požadovaného množství mléka v
šálku, tlačítko uvolněte. Přívod mléka se zastaví.
4. Poté naprogramujtemnožství kávy v šálku stejným způsobem, jakým jste postupovali u mléka.
5. Naprogramování je potvrzeno kontrolkami, které budou 3
sekundy blikat.
V tomto okamžiku je přístroj naprogramován na nové množství
mléka a kávy.

.

Pro přípravu LATTE MACCHIATO:Stiskněte tlačítko
9. Po přívodu napěněného mléka přístroj automaticky připraví kávu.
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PŘÍVOD HORKÉ VODY

ČIŠTĚNÍ
Čištění přístroje

Pozor! Nebezpečí popálenin.
Když je přiváděna horká voda, nenechte přístroj bez dozoru. Přívod se během činnosti ohřeje, takže je možné ho uchopit pouze
za úchyt.
1. Zkontrolujte, zda je přívod horké vody správně připevněn
(obr. 6).
2. Umístěte šálek pod přívod (co možná nejblíže, abyste zabránili stříkání).
3. Stiskněte tlačítko
(B9): Příslušná kontrolka bliká a
přístroj začne přivádět horkou vodu.
4. Přístroj přeruší přívod vody automaticky.
•

Následující části přístroje musíte pravidelně čistit:
- vnitřní okruh přístroje
- nádržka odkapávače (A10)
- filtry na kávu (C2, C3 a C4)
- výstupní otvor ohřívače vody (A5)
- nádržka na vodu (A8)
- nádobka na mléko (D)
- přívod horké vody (C7) dle popisu v předchozím odstavci
- spojka horké vody/páry (A2).

•

Poznámka:
Pro ruční přerušení přívodu horké vody stiskněte tlačítko
.

•
•

Změna množství automaticky přiváděné vody

Pokud si přejete změnit množství nastavené výrobcem, postupujte následovně:
1. Umístěte šálek pod přívod.
2. Držte stisknuté tlačítko
.
3. Když horká voda v šálku dosáhne požadovaného množství,
tlačítko uvolněte. Naprogramování je potvrzeno kontrolkami, které budou 3 sekundy blikat.
V této chvíli je naprogramováno nové množství.

Pozor!
Pro čištění přístroje nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní
čisticí prostředky nebo alkohol.
Žádná část přístroje nesmí být myta v myčce nádobí, kromě
nádobky na mléko (D).
Pro odstranění povlaků nebo usazenin kávy nepoužívejte
kovové předměty, protože by mohly poškrábat kovové
nebo plastové povrchy.

Čištění vnitřního okruhu přístroje.

Pokud přístroj nepoužíváte dobu delší než 3-4 dny, doporučujeme, abyste ho před dalším použitím zapnuli a omyli vnitřní
okruhy dle popisu uvedeného v bodech 4 a 5 odstavce „Před
uvedením přístroje do provozu“-

Čištění nádržky odkapávače
Pozor!
Nádržka odkapávače je vybavena plovákem (červené barvy),
který ukazuje množství vody. Před tím, než plovák bude vyčnívat
z prostoru na odkládání šálků, je nutné vyprázdnit nádržku a vyčistit ji, jinak by mohla voda přetéci a poškodit přístroj, odkládací
plochu nebo okolní prostor.
1. Odstraňte nádržku (obr. 26).
2. Vyjměte mřížku pro uložení šálků, odstraňte vodu (obr. 27)
a hadříkem nádržku vyčistěte. Poté nádržku odkapávače
smontujte.
3. Nakonec ji vraťte na místo.

Čištění filtrů na kávu

Filtry na kávu pravidelně čistěte opláchnutím pod proudem
vody. Zkontrolujte, zda nejsou otvory zanesené. V opačném případě je vyčistěte pomocí špendlíku (obr. 28).

Čištění výstupního otvoru ohřívače vody

Po každých 200 přívodech kávy vyčistěte výstupní otvor ohřívače
vody tím, že z něho vypustíte asi 0,5 l vody (stiskněte tlačítko
týkající se přívodu kávy bez použití kávového prášku).
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Čištění nádržky na vodu

3. Pod výstupní otvor ohřívače vody i pod přívod horké vody
umístěte vždy jednu nádobku (obr. 31) a ujistěte se, že je
nádržka odkapávače dobře zasunutá.
4. Současně stiskněte tlačítka
a
. Rozsvítí se
kontrolka
(pokud jste nevložili přívod horké vody,
bude tato kontrolka blikat).
5. Stiskněte tlačítko
. Odvápnění je signalizováno
kontrolkami, které postupně blikají. Odvápňovací program
automaticky několikrát za sebou v intervalech přivede
vodu z výstupního otvoru ohřívače a z přívodu horké vody,
aby došlo k odstranění zbytků vodního kamene uvnitř
kávovaru.
6. Poté, kdy je odvápňovací roztok vyčerpán, rozsvítí se
, která označí, že je nutné provést dvě
kontrolka
propláchnutí.
7. Pro odstraněn zbytků roztokuvyjměte nádržku s vodou,
vyprázdněte ji, opláchněte pod tekoucí vodou, doplňte do
ní čerstvou vodu do úrovně MAX, znovu vložte filtr (pokud
jste ho předtím vyjmuli) a do přístroje vložte nádržku s
vodou.
. Začne propláchnutí a postupně
8. Stiskněte tlačítko
blikají všechny kontrolky.
9. Když je nádržka prázdná, je nutné provést další
propláchnutí. Vyprázdněte nádržky a znovu je umístěte
pod výstupní otvor ohřívače a přívod horké vody.
. Začne propláchnutí a postupně
10. Stiskněte tlačítko
blikají všechny kontrolky.
11 Propláchnutí je u konce, když je nádržka prázdná.
Opláchněte ji, naplňte a znovu ji zasuňte na místo.
10. Kontrolka
se rozsvítí. Stisknutím příslušného tlačítka
se zahájí a automaticky zastaví příslušný přívod.
Přístroj je nyní připraven k použití.

1. Nádržku na vodu čistěte pravidelně (asi jednou za měsíc) a
při každé výměně změkčovacího filtru (je-li použit) vlhkým
hadrem a jemný čisticím prostředkem.
2. Vyjměte filtr (je-li použit) a omyjte ho pod tekoucí vodou.
3. Filtr vraťte na místo (je-li použit), naplňte nádrž čerstvou
vodou a nádržku namontujte zpět.
4. (Pouze u modelů se změkčujícím filtrem) Vypusťte asi 100
ml vody.

„Čištění nádobky na mléko“

Nádobku na mléko čistěte po každé přípravě mléka dle následujících pokynů:
1. Odstraňte kryt.
2. Vytáhněte trubici přívodu mléka a ponornou trubici (obr.
29).
3. Vytáhnutím nahoru (obr. 31) vyjměte jezdec.
4. Pečlivě omyjte všechny části horkou vodou a jemný čisticím prostředkem. Všechny části je možné mýt v myčce
nádobí, avšak musíte je umístit do horního koše. Dávejte dobrý pozor, aby uvnitř otvorů a v kanálu umístěném
na tenké špičce jezdce nezůstaly zbytky mléka.
5. Zkontrolujte, aby ponorná ani přívodní trubice nebyly zaneseny zbytky mléka.
6. Znovu namontujte jezdec, přívodní a ponornou trubici
mléka.
7. Vraťte kryt na nádobku na mléko.

Čištění spojky horké vody/páry

Spojku čistěte po každé přípravě mléka houbičkou, abyste odstranili zbytky mléka usazené na těsnění (obr. 30).

ODVÁPNĚNÍ

Odvápnění přístroje proveďte pokaždé, když bude na ovládacím
panelu blikat kontrolka
.
•
•

•

Pozor!
Před použitím si přečtěte pokyny a označení odvápňovače
uvedené na jeho obalu.
Doporučujeme používat výhradně odvápňovač De’Longhi. Použití nevhodných odvápňovačů může stejně jako
nesprávně provedené odvápnění způsobit závady, které
nejsou zahrnuty do záruky výrobce.

•

1. Zcela vyprázdněte nádržku na vodu a vyjměte změkčovací
filtr (je-li použit) .Naplňte nádržku změkčovacím roztokem,
který získáte rozpuštění odvápňovače ve vodě dle pokynů
uvedených na obalu.
2. Zasuňte přívod horké vody (obr. 6).
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Poznámka:
Pokud by cyklus odvápnění neskončil správně (např. by
bylo přerušeno elektrické napájení), doporučujeme ho
opakovat.
Opravy kávovaru týkající se problému vodního kamene nejsou zahrnuty do záruky, pokud není pravidelně prováděno
odvápnění.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Síťové napětí
Příkon:
Rozměry DxVxH:
Ohřívač vody:
Tlak:
Objem nádržky na vodu:
Délka napájecího kabelu:
Hmotnost:

•
•

220-240 V˜50/60 Hz
1450 W
305x275x320 mm
Nerezová ocel/hliník
15 bar
1l
1200 mm
7 kg

Přístroj je souladu s následujícími směrnicemi ES:
Směrnice o pohotovostním režimu 1275/2008
Materiály a předměty určené ke styku s potravinami jsou v
souladu s předpisy evropského nařízení 1935/2004

LIKVIDACE

Přístroj nelikvidujte spolu s ostatním komunálním
odpadem, ale odevzdejte ho do oficiálního střediska
pro sběr tříděného odpadu.
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VÝZNAM KONTROLEK
KONTROLKY

OPERACE

VÝZNAM KONTROLEK

Zapnutí hlavního vypínače ON/OFF
umístěného v zadní části přístroje.

Přístroj provede autodiagnostiku
signalizovanou postupným blikáním
kontrolek.

Přístroj je zapnutý: k zásuvce A2 není
připojeno žádné příslušenství.

Přístroj se zahřívá, aby mohl připravit
kávu. Když kontrolky přívodu do 1 nebo
2 šálků přestanou blikat, přístroj dosáhl
ideální teploty pro přípravu kávy.

Přístroj je zapnutý: k zásuvce A2 je
připojen přívod horké vody D7.

Přístroj se zahřívá, aby mohl připravit
kávu nebo aby mohl přivádět horkou
vodu. Když kontrolky přívodu do 1 nebo
2 šálků přestanou blikat, přístroj dosáhl
ideální teploty pro přípravu kávy nebo
přívod horké vody.

Přístroj je zapnutý: k zásuvce A2 je
připojena nádobka na mléko (D).

Přístroj se zahřívá, aby mohl připravit
kávu, cappuccino nebo latte macchiato.
Když kontrolky přívodu do 1 nebo 2
šálků, kontrolka cappuccina a kontrolka
latte macchiato přestanou blikat, přístroj
dosáhl ideální teploty pro přípravu kávy,
cappuccina nebo latte macchiato.

Přístroj nebyl několik minut používán
nebo bylo stisknuto tlačítko ON/
STAND-BY.

Přístroj je v pohotovostním režimu. Pro
jeho opětovné zapnutí stiskněte tlačítko
.
Doba před uvedením do pohotovostního
režimu se může upravit - viz odstavec
„Seřízení přestávky pohotovostního
režimu“).

Nádržka je prázdná nebo přístroj
nedokáže spustit přívod.

Viz odstavec „Řešení problémů“ (str.
194).
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé možné poruchy.
Pokud daný problém nemůžete vyřešit popsaným způsobem, musíte kontaktovat servis.
PROBLÉM

MOŽNÁ PŘÍČINA

NÁPRAVA

Přístroj se nezapne.

Napájecí kabel není správně zasunut.

Zkontrolujte, zda je konektor napájecího
kabelu zasunut nadoraz do příslušného
otvoru v zadní straně přístroje. Potom
ověřte, zda je zástrčka správně zasunuta
do své zásuvky.

Espresso již nevytéká.

V nádržce chybí voda.

Doplňte nádržku na vodu.

Výstupní otvory kávy v držáku filtru jsou
zanesené.

Vyčistěte trysky držáku filtru.

Výstupní otvor ohřívače vody je zanesený. Vyčistěte ho dle postupu uvedeného
v odstavci „Čištění výstupního otvoru
ohřívače“.
Vodní kámen uvnitř hydraulického Proveďte odvápnění dle postupu uveokruhu.
deného v odstavci věnovaném kávě
espresso.
Nádržka je špatně zasunutá a ventil na Lehce stiskněte nádržku, aby se otevřel
dně není otevřený.
ventil na dně.
Káva espresso kape ze stran držáku filtru
místo z otvorů.

Držák filtru je špatně zasunut nebo je
znečištěný.

Upevněte správně držák filtru a silou jím
otočte až na doraz.

Těsnění ohřívače vody ztratilo pružnost
nebo je znečištěné.

Vyměňte těsnění ohřívače vody espressa
pomocí servisu.

Otvory v držáku filtru jsou zanesené.

Vyčistěte otvory trysek.

Držák filtru se v přístroji neupevní.

Ve filtru je příliš mnoho kávy.

Použijte odměrku, která je součástí
vybavení, a ujistěte se, že jste použili
správný druh filtru pro přípravu dané
kávy.

Nadměrný hluk čerpadla.

Nádržka na vodu je prázdná.

Naplňte nádržku.

Nádržka je špatně zasunutá a ventil na
dně není otevřený.

Lehce stiskněte nádržku, aby se otevřel
ventil na dně.

Mletá káva je málo upěchovaná.

Mletou kávu více upěchujte.

Množství mleté kávy není dostatečné.

Zvyšte množství mleté kávy.

Káva je namletá příliš hrubě.

Použijte pouze kávu určenou pro
kávovary na espresso.

Kvalita mleté kávy není správná.

Změňte kvalitu mleté kávy.

Kávová pěna je světlá (rychle vytéká z
trysky).

Po přívodu kávy zůstane filtr přichycený k
výstupnímu otvoru ohřívače vody.

Držák filtru upevněte a pak ho
odstraňte.
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Po přívodu kávy zůstane filtr přichycený k Kryt nádoby na mléko (D1) je znečištěný.
výstupnímu otvoru ohřívače vody.

Vyčistěte kyt nádoby na mléko podle
pokynů v odstavci "Čištění nádoby na
mléko".

V mléku jsou bubliny nebo stříká z pří- Mléko není dostatečně studené nebo není Použijte odstředěné nebo polotučné
vodní trubice mléka (D3) nebo je málo polotučné.
mléko v chladničkové teplotě (asi 5 °C).
napěněné.
Pokud jste stále nedosáhli požadovaného výsledku, zkuste změnit značku
mléka.
Regulátor pěny na krytu napěňovače je Seřiďte podle pokynů v odstavci „Příprašpatně seřízený.
va nápojů s mlékem“ ..
Kryt nádobky na mléko je znečištěný.

Vyčistěte kryt nádobky na mléko podle
pokynů v odstavci „Čištění nádobky na
mléko“ (str. 191).

Spojka horké vody/páry (A2) je Spojku vyčistěte dle popisu v odstavci
znečištěná.
„Čištění spojky horké vody/páry“.
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