NÁVOD K POUŽITÍ KÁVOVARU SAECO
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
1. Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze zařízení.
2. Nedotýkejte se horkých částí stroje, zejména trysek a výpusti kávy,
zabráníte tak vážným popáleninám!
3. Nezasahujte nijak do přístroje, neprovádějte žádné úpravy!
4. Před jakoukoliv manipulací (čištění, omývání, přenášení) je nutné
odpojit stroj z elektrické sítě.
5. Nikdy nečistěte kávovar proudem vody a neponořujte jej!
jej Může dojít k
je závažnému poškození.
jeho
6. Dodržujte důsledně veškeré pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.
7. Používejte pouze suroviny určené pro tento typ stroje (zrnková
(
káva,
voda
voda).
8. Do nádobky
nádobk na vodu nikdy nenalévejte
jte mléko! Pěna pro mléčné typy
kávy se tvoří za pomocí trysky.

OVLÁDACÍ PRVKY:

Obr.1
1

Obr.2

PLNĚNÍ KÁVOVARU:
V horní části kávovaru jsou umístěny dvě nádržky, vlevo na vodu, vpravo na kávu. Nádržka na
vodu je vyjímatelná. Před zapnutím kávovaru se prosím ujistěte,
ujistět zda jsou naplněny. Dodržujte
rysky pro maximální plnění.

ZAPNUTÍ KÁVOVARU:
Zasuňte napájecí kabel do otvoru na zadní části kávovaru A. Hlavní vypínač B přepněte na I (viz.
obr.2) Kávovar se zapne do pohotovostního cyklu.
Zapínací tlačítko 1
začne blikat. Pro zapnutí kávovaru již stačí tlačítko 1 stisknout. Kávovar
zahájí ohřev a proplachování. Z kávovaru vyteče malé množství vody, proto je vhodné nechat
pod výpustí
stí malou nádobku. Na displeji 2 se zeleně rozsvítí symbol šálku a kávovar je připraven
k provozu (viz. obr.1)

VÝDEJ KÁVY:
1. Výpusť kávy lze výškově nastavit dle velikosti šálku a to jejím posouváním nahoru
naho a dolů.
2. Dle požadavku na velikost kávy si můžete zvolit tlačítko 3
pro výdej espressa nebo
tlačítko 4
pro výdej větší kávy. Na displeji se zobrazí symbol zvolené kávy s nápisem
STOP. Výdej kávy lze kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka 3
(viz. obr.1)
3. Pro výdej jednoho šálku stiskněte požadované tlačítko jednou, pro výdej dvou šálků
stiskněte požadované tlačítko 2-krát
2
za sebou. V tomto případě umístěte pod výpusť dva
d
šálky vedle sebe.

VYPOUŠTĚNÍ PÁRY: (pro napěnění mléka na latté nebo cappuccino)
1. Do hrnku nebo vyšší sklenice (dle toho, co se chystáte dělat) si nalijte mléko, ne však až pod
okraj, aby mohlo díky proudění páry pěnit.
2. Umístěte nádobu s mlékem pod trysku nalevo od výpusti na kávu a stiskněte tlačítko 5
Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřátí páry.
3. Spustí se vypouštění páry, nádobku s mlékem lze pohybováním nastavovat pro kvalitnější
napěnění. Vypouštění páry lze kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka 3
(viz. obr.1)
4. Po dokončení napěňování a vychladnutí otřete trysku vlhkou utěrkou.
5. Poté si do mléka můžete běžným způsobem, viz. výdej kávy, přidat dávku požadované kávy.

VÝDEJ HORKÉ VODY: (např. pro přípravu čaje)
1. Umístěte hrnek nebo sklenici pod trysku a stiskněte tlačítko 6
Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřátí vody.
2. Spustí se vypouštění horké vody. Vypouštění horké vody lze kdykoliv zastavit stisknutím
tlačítka 3
(viz. obr.1)

VYPRÁZDNĚNÍ ODKAPÁVACÍ NÁDOBKY A ZÁSOBNÍKU SEDLINY:
1. V okamžiku, kdy se na displeji kávovaru objeví červené blikající symbol
, je nutné
vyprázdnit zásobník sedliny a zároveň i odkapávací nádobku.
2. Výpusť na kávu zasuňte směrem nahoru a trysku na páru vytočte směrem doleva.
3. Vysuňte odkapávací misku, vytáhněte nádobku na sedlinu a vyprázdněte ji. Když je vyjmuta
nádobka na sedlinu, vylijte a opláchněte i odkapávací nádobku.
4. Poté vložte nádobku na sedlinu zpět do odkapávací nádobky a stejným způsobem, jak jste ji
vyjmuli, ji opět zasuňte.

VYPNUTÍ PŘÍSTROJE:
1. Kávovar je nastaven pro energetickou úsporu, po 30 minutách se tedy sám automaticky
vypne. Pokud byl vydán nějaký kávový produkt, provede stroj před vypnutím jeden
proplachovací cyklus.
2. Rychle vypnout jej lze taktéž stiskem tlačítka 1

SIGNÁLY PŘÍSTROJE:
Kávovar je ve fázi
ohřevu pro výdej

Zasuňte odkapávací misku
a nádobu na sedlinu

Kávovar je ve fázi
proplachu

Kávovar vyžaduje
odvápňovací cyklus

Naplňte zásobník
zrnkovou kávou

Naplňte okruh. Stiskněte
tlačítko 3
a počkejte

Naplňte nádržku
pro vodu

Spařovací jednotka se
resetuje. Počkejte.

Vyprázdněte nádobu
na sedlinu

Vypněte na 30 sekund stroj,
zkuste to 2-3x.

