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Úvod
V této uživatelské příručce najdete pokyny a vysvětlení týkající se
funkcí přístroje, jeho provozu a údržby.
Přístroj je určen k přípravě kávy a horké vody, a to do šálků, větších
hrnků nebo konvice.
Jeho obsluha je snadná a jednoduchý design zajišťuje pohodlí
v každém ohledu. Čištění je jednoduché a lze jej provést velice
rychle.
Abyste dosáhli co nejlepšího výkonu přístroje, používejte a udržujte
jej tak, jak je popsáno v této příručce.

Důležité

Důkladně si pročtěte bezpečnostní pokyny, a pokud máte nějaké
otázky, obraťte se na prodejního zástupce.
Výrobci a společnosti DECS International nelze přisuzovat
zodpovědnost v případě poškození a/nebo zranění, pokud používání
a údržba přístroje nebyly v souladu s pokyny uvedenými v této
příručce.
© DECS International 1999-2014
Design a specifikace mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
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Bezpečnostní pokyny
Obsluha

Tekutiny, které přístroj vydává, jsou horké.
Když přístroj připravuje kávu nebo horkou vodu, mějte ruce
a ostatní části těla mimo oblast přípravy. Proto
nenechávejte v přítomnosti dětí přístroj bez dozoru.

Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a podobné
aplikace, jako jsou: kuchyňské oblasti personální, v
obchody, kanceláře a jiné pracovní prostředí, v usedlostí,
které klienty v hotely, motely a jiné domácí prostředí, v
prostředí bed and breakfast.

Vezměte na vědomí, že kapacita odkapávacího tácu je
omezena na 250 ml (1 - 2 šálky). Odkapávací tác
vyprazdňujte pravidelně nebo vždy, když přístroj vydával
kávu nebo vodu a nebyl vložen šálek nebo konvice.

Instalaci, naprogramování a nastavení musí provést
servicní technik nebo jiný kvalifikovaný Z bezpečnostních
důvodů neodstraňujte kryty přístrje.

Pokud se přístroj nebude dlouhou dobu používat, přepněte
jej do pohotovostního režimu (například přes noc nebo
během víkendu).
Napájecí kabel odpojte pouze v případě poruchy přístroje
(balíček s kávou uložte do lednice). Chladicí systém
nefunguje bez přívodu elektrické energie a káva by nebyla
uložena při odpovídající teplotě.

Přístroj je určen k použití pouze v interiéru. Neumísťujte
přístroj do blízkosti dřezu (vlhké prostředí) nebo zařízení
určených k vaření (horké prostředí).
Přístroj neskladujte na místech s okolní teplotou nižší než
1 °C.

K plnění a doplňování zásobníku na vodu používejte pouze Z hygienických a provozních důvodů přístroj ráno a každý
týden čistěte tak, jak popisuje tato příručka.
čerstvou a čistou pitnou vodu. Aby byla kvalita vody
optimální, doporučuje se vždy na začátku dne doplnit
Vždy dbejte na základní hygienu a používejte pouze čisticí
nádrž studenou vodou z kohoutku.
prostředky schválené pro potravinářskou oblast. Vnější
části přístroje čistěte kusem čisté navlhčené látky.
Dávkovač zastiňte před tekoucí vodou, postříkáním nebo
Nečistěte postřikováním.
parou, horkem nebo těžkým prachem..
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Tento přístroj může být používán dětmi od 8 let věku a více
a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a
nedostatkem znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo
dostaly pokyny o tom, jak spotřebič bezpečně používat a
rozumí nebezpečí s tím spojeným. Děti si nesmí s tímto
přístrojem hrát. Čištění a uživatelská údržba by neměla být
prováděna dětmi bez dozoru

Elektrická bezpečnost
Napájecí kabel ani přístroj nesmíte nikdy ponořit
do vody nebo jiné tekutiny.
Nikdy nezapojujte napájecí kabel do zásuvky ve zdi (nebo
jej nevytahujte), pokud je některá součást mokrá nebo jste
se jí dotkli mokrýma rukama.

Přístroj nepřemísťujte a nepohybujte jím, aniž byste si
nejprve přečetli pokyny na straně 15.

Nemanipulujte s žádným zařízením, pokud má poškozený
napájecí kabel nebo zástrčku. Napájecí kabel smí vyměnit
pouze servisní technik nebo jiný kvalifikovaný pracovník

Přístroje s pevným přívodem vody: Zkontrolujte kvalitu
vody a v případě nainstalujte vodní filtr/změkčovač.

Nikdy přístroj nepřipojujte k jinému zdroji ener-gie, než jak
je uvedeno na štítku se jmenovitým výkonem..

Uložení výrobku

Přístroj připojujte pouze k uzemněnému elektrickému
obvodu. Přístroj musí být připojen k elektrickému obvodu
zajištěnému zvláštní pojistkou nebo ještě lépe k
elektrickému obvodu vy-bavenému bezpečnostním
spínačem zemního spojení.

Ujistěte se, že je chladicí oddíl vždy řádně uzavřen. V
opačném případě by mohlo dojít ke zhoršení kvality kávy.
Rozmrazené balíčky s výrobky skladujte pouze v lednici
při teplotě 6 °C.

Když dojde k přesunu přístroje, ujistěte se, že přístroj při
Vždy kontrolujte datum spotřeby na balíčku s kávou
(datum Spotřebujte do) a použijte balíček s kávou, který se zapojení v novém umístění nepřetíží kapacitu elektrického
obvodu.
skladoval po nejdelší dobu (na principu nejstarší
spotřebovat nejdříve).
Frys aldrig kaffen igen, efter at den er optøet. Det forringer
kvaliteten og smagen.
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Specifikace
Přístroj

Rozměry
Hmotnost
Dávkovací otvory		
Objem šálku
Doba přípravy
Objem konvice
Doba přípravy
Doba čekání
Zdroj napájení		
Příkon (jmenovitý)		
Kapacita		
		
		
Prostředí
Teplota
Vlhkost
Chladicí oddíl
Kapacita
Teplota
Vnitřní ohřívač vody
Kapacita
Teplotní rozsah
Zdroj studené vody		
		
		

(V) 568 mm x (Š) 365 mm x (H) 350 mm
12 kg (19 kg včetně vody a balíčku s kávou)
Horká voda (vlevo) a káva (vpravo)
Nastavitelný (20 - 400 ml)
8 – 10 sekund (125 ml)
Nastavitelný (20 - 999 ml, tovární nastavení: 900 ml)
Asi 60 sekund
Mezi dvěma konvicemi: 120 s (230 V) / 188 s (120V) / 228 s (110 V)
85 - 250 V 50/60Hz
2,1 kW pro 230 V / 1,25 kW pro 120 V / 1,1 kW pro 100 V
160 šálků za hodinu při 230 V (20 litrů za hodinu)
116 šálků za hodinu při 120 V (14,5 litru za hodinu)
100 šálků za hodinu při 100 V (12,5 litru za hodinu)
1 °C - 32 °C pro provoz i skladování
Do 80 % relativní vlhkosti
Sáček o objemu 1,25 litru v krabici výrobku
2 - 5 °C
1,8 litru
83 - 96 °C
Vyjímatelný zásobník na studenou vodu o kapacitě 3 litry
(pevný přívod vody je volitelný)
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Popis přístroje

1. Víko zásobníku na studenou vodu
9

10

11
1

2. Zásobník na studenou vodu
3. Okénko hladiny studené vody s označením MAX
4. Odkapávací tác
5. Mřížka na šálky
6. Otvor pro dávkování kávy
7. Otvor pro dávkování horké vody
8. Ovládací panel
9. Dvířka chladicího oddílu
10. Chladicí oddíl
11. Balíček s kávou
12. Indikátor vysoké teploty chladicího oddílu
13. Indikátor zapnutí / pohotovostního režimu
14. Hlavní vypínač / vypínač pohotovostního režimu

2

3

8
7
6
12
13
5

4

14

8

1
2
3

VYMĚŇTE BALÍČEK S KÁVOU

HORKÁ VODA

KÁVA

DOPLŇTE ZÁSOBNÍK NA VODU
PROBÍHÁ ZAHŘÍVÁNÍ ČEKEJTE
PROSÍM
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Ovládací panel
1. Indikátor vyprázdnění zásoby kávy
2. Indikátor prázdného zásobníku na vodu
3. Indikátor nízké teploty ohřívače vody
4. Tlačítko horké vody
5. Tlačítko kávy (šálek)
6. Tlačítko kávy (konvice)
7. Tlačítko stop
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Funkce a provoz přístroje

1

2

Zapnutí přístroje/pohotovostní režim

Naplnění zásobníku na studenou vodu

Zapněte přístroj nebo jej uveďte do pohotovostního režimu stisknutím
vypínače (obr. 1).
Rozsvítí se zelený indikátor zapnutí na
znamení toho, že je přístroj zapnutý. V pohotovostním režimu jsou vypnuté všechny
funkce kromě chlazení.

(netýká se přístrojů s pevným
přívodem vody)

Neodpojujte napájecí kabel ani
nevypínejte přístroj.
Chladicí systém nefunguje bez zdroje
napájení a káva v balíčku se následně
kazí.

Pokud okénko hladiny studené vody ukazuje, že v zásobníku není voda nebo svítí
indikátor doplnění zásobníku na vodu:
1. Sejměte víko.
2. Pomocí držadla vytáhněte zásobník
			 na studenou vodu z automatu (obr. 2).
3. Zásobník vyprázdněte, vypláchněte a
			 naplňte jej čerstvou pitnou vodou
			 (obr. 3).
•		 Aby byla kvalita vody optimální, 		
		 doporučuje se vždy na začátku dne
			 doplnit zásobník čerstvou vodou.
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3

4. Zásobník na vodu nepřeplňujte.
			 Přebytečnou vodu nechte odtéct
			 otvorem v zadní části zásobníku.
5. Vraťte zásobník na studenou vodu
			 na místo.
•			 Hranatým otvorem na zadní straně
			 zásobníku nasaďte zásobník na
			 polohovací hák na rámu přístroje.

4

5

6

Výměna balíčku s kávou
Když se rozsvítí indikátor výměny balíčku
s kávou:
1. Otevřete dvířka chladicího oddílu.
2. Vytáhněte prázdný balíček s kávou
			 (obr. 4).
3. Otřete kapky kávy z dávkovací
		 hadičky, aby se zabránilo kapání kávy
		 (obr. 5).
4.		 Zlikvidujte prázdný balíček.
5.		 Vyčistěte vnitřní prostor chladicího
			 oddílu pomocí čistého navlhčeného
			 kusu látky (obr. 6).

6.		
			
		
		

Připravte si nový balíček s kávou a
ověřte datum spotřeby. Balíček s kávou
s uplynulým datem spotřeby nikdy
nepoužívejte.

			 Použijte vždy nový balíček s kávou,
			 který byl skladován nejdéle
			 (na principu „starší má přednost”).
7.		 Postupujte podle instrukcí uvedených
			 na obalu.
• 		 Balíčkem nejméně desetkrát zatřepejte.
			 Ujistěte se, že je balíček dostatečně
			 rozmrazený.
• 			
Rozviňte dávkovací hadičku.
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8.		 Vložte do chladicího oddílu nový
			 balíček s kávou.
9.		 Zavřete dvířka chladicího oddílu.
•			 Ověřte fungování automatu přípravou
			 šálku kávy.

7

8
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Příprava šálku kávy
1. Šálek nebo hrnek umístěte na mřížku
			 na šálky v označené oblasti pod
			 pravým dávkovacím otvorem (na
			 kávu) (obr. 7).
•			 Maximální výška šálku je 130 mm.

POZOR

!

Tekutiny, které přístroj dávkuje, jsou
horké.
Když přístroj připravuje kávu nebo
horkou vodu, mějte ruce a ostatní
části těla mimo oblast přípravy.

2.		
			
			
			

Stiskněte tlačítko
pro kávu (obr. 8).
Přístroj bude kávu dávkovat z pravého
otvoru a dávkování zastaví po naplnění
jednoho šálku (dělený tok).

•			
			
•			
			

Stiskem tlačítka
pro kávu spusťte
dávkování kávy.
Tlačítko držte stisknuté, dokud nebudete
mít požadované množství kávy.

•			 Kdykoli lze stiskem tlačítka [ stop ]
			 dávkování přerušit nebo zrušit
			 (obr. 9).

•			 Tlačítko [ stop ] můžete stisknout i
Pokud je automat naprogramován na nepřetržitý
			 tehdy, pokud chcete méně kávy, než
tok:
			 je jeden šálek.
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11
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Příprava konvice kávy
1. Pod pravý otvor (na kávu) umístěte
			 konvici (obr. 10).

2. Stiskněte tlačítko
			 (obr. 11).

			

•			 Přístroj bude dávkovat kávu 		
			 z pravého otvoru a dávkování zastaví
			 poté, co bude vydáno 0,9 litru kávy.

POZOR

!

Tekutiny, které přístroj dávkuje, jsou
horké.
Když přístroj připravuje kávu nebo
horkou vodu, mějte ruce a ostatní
části těla mimo oblast přípravy.
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s kávou

•			 Kdykoli lze stiskem tlačítka [ stop ]
			 dávkování přerušit nebo zrušit
			 (obr. 12).
•			 Tlačítko [ stop ] můžete stisknout i
			 tehdy, pokud chcete méně kávy, než
			 je 0,9 litru.
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15
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Příprava horké vody
1. Umístěte šálek nebo hrnek na mřížku
			 na šálky do označené oblasti pod
			 levým otvorem (na horkou vodu)
			 (obr. 13).
•			 Maximální výška šálku je 130 mm.

POZOR

!

Tekutiny, které přístroj dávkuje, jsou
horké.
Když přístroj připravuje kávu nebo
horkou vodu, mějte ruce a ostatní
části těla mimo oblast přípravy.

2.		 Stisknutím tlačítka
pro horkou
			 vodu spusťte dávkování horké vody.
•			 Držte tlačítko stisknuté, dokud
			 nebudete mít požadované množství
			 horké vody (při nepřetržitém toku).
Pokud je automat naprogramován na
dávkovaný tok (pevný objem p):
•		 Stiskněte tlačítko

pro horkou vodu.

•		 Držte tlačítko stisknuté, dokud nebudete
		 mít požadované množství horké vody.
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•			
			
			
•			
			
			

Kdykoli lze stiskem tlačítka [ stop ]
dávkování přerušit nebo zrušit
(obr. 15).
Tlačítko [ stop ] můžete stisknout i
tehdy, pokud chcete méně horké vody,
než je jeden plný šálek.

2
1

1
2

3
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Přemístění přístroje
Za účelem čištění nebo přípravy kávy
může být žádoucí přístroj přesunout na
jiné místo. Než přistoupíte k přesunu,
pročtěte si tento postup.

POZOR

Uvědomte si, že v ohřívači vody se může
nacházet horká voda. Pokud přístroj
během přesunu nakloníte nebo dojde
k jeho otřesu, může voda z přístroje
vytéct.
Proto se velice doporučuje přístroj vypnout
a před přesunem počkat nejméně 3 hodiny
(aby voda v ohřívači stačila vychladnout).

1

17

2

1. Přepněte přístroj do pohotovostního
			 režimu a odpojte napájecí kabel
			 (obr. 16).
2. Vyjměte balíček s kávou a dočasně jej
			 uskladněte v lednici (obr. 4).
•			 Počkejte doporučené 3 hodiny, aby
			 mohla voda v ohřívači vychladnout.
3.		 Vyjměte nálevku [ 1 ], zásobník na
			 studenou vodu [ 2 ] a odkapávací tác
			 s mřížkou [ 3 ] (obr. 17).
4.		 Očistěte přístroj čistým navlhčeným
			 kusem látky, zejména oblast
			 dávkovacích otvorů.

15
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5.		
		
			
			

Opatrně přístroj zvedněte, jak ukazuje
obrázek. Při přenášení přístroj 		
nenaklánějte a vyhněte se otřesům
(obr. 18).

6.		
			
			
•			
			
			

Umístěte přístroj na vodorovný
a stabilní povrch, který unese
hmotnost přístroje (19 kg).
Ujistěte se, že je také dostatek
prostoru za přístrojem pro účely
ventilace.

7.		 Přístroj znovu sestavte (odkapávací
			 tác, mřížku, nálevku a zásobník na
			 studenou vodu).
8.		
			
•			
			

Zapojte napájecí kabel, přístroj zapněte
a vložte balíček s kávou.
Ujistěte se, že přístroj nepřetíží 		
kapacitu elektrického obvodu.

Údržba – denní čištění

20

19

1

Důležité
Než začnete s čištěním, přepněte přístroj
do pohotovostního režimu (obr. 19)
(napájecí kabel musí zůstat zapojený).

21

•			 Nálevku vyjměte tahem směrem dolů
			 a vytažením (směrem vpřed), jak
			 ukazuje obrázek 20.
				 !
				

V nálevce nesmí být žádné
tekutiny.

•			 Nálevku vyčistěte a propláchněte.

2
•			 Vyjměte odkapávací tác a mřížku na
			 šálky. (obr. 21).
				 !

V tácu nesmí být žádné tekutiny.

•			 Vyjměte mřížku a v případě potřeby 		
			 vyprázdněte tác.
•			 Mřížku i tác očistěte.

Tác, nálevku i mřížku na šálky lze mýt
v myčce na nádobí. Zásobník na vodu
v myčce na nádobí nikdy neumývejte.

16

1
2
22

23

3
•			 Očistěte celou dávkovací oblast
			 pomocí čisté vlhké látky (obr. 22).

4
•			
			
			
			

Všechny součásti nainstalujte zpět 		
v opačném pořadí
(1- odkapávací tác s mřížkou, 2 - 		
nálevka) (obr. 23).

•			 V případě potřeby doplňte zásobník
			 na studenou vodu.
•			 Zkontrolujte, zda byly všechny
			 součásti nainstalovány správně.
•			 Zapněte přístroj.
•			 Ověřte fungování přípravou šálku kávy
			 a vody.
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Údržba – týdenní čištění

!

24

25

26

Ujistěte se, že je přístroj přepnutý do
pohotovostního režimu (napájecí kabel
musí zůstat připojený).

Chladicí oddíl

Zásobník na studenou vodu

•		 Otevřete dvířka chladicího oddílu.

•		 Vyprázdněte zásobník na studenou vodu.

Proveďte krok 1 a 2 postupu denního
čištění (obr. 24).

•		
		
		
		

•		 Vyčistěte vnitřní prostor zásobníku
		 kartáčkem a čisticím prostředkem
schváleným pro potravinářství. (obr. 26).
		 Dejte pozor, aby se vám v zásobníku 		
		 neztratilo sítko.
		 Tuto součást neumývejte v myčce na 		
		 nádobí.

Poznámka
Čištění zásobníku na studenou vodu se
netýká případů, kdy je nainstalován pevný
přívod vody.

Vyjměte balíček s kávou (opatrně jej
vytáhněte), očistěte případné zbytky
kávy z hadičky a uložte balíček 		
dočasně do lednice.

•		 Vyčistěte vnitřní prostor chladicího
		 oddílu pomocí čistého navlhčeného
		 kusu látky (obr. 25).
•		 Očistěte kruhový otvor v základně
		 oddílu speciálním kartáčkem, který se
dodává spolu s přístrojem.

!

V nálevce nesmí být žádné tekutiny.

•		 Opět vložte balíček s kávou a zavřete
		 dvířka chladicího oddílu.
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•		 Zásobník dobře propláchněte.
•		 Zásobník na studenou vodu doplňte a
		 opěr nainstalujte (nepřekračujte 			
maximální hladinu vody).
•		 Pokračujte krokem 3 a 4 postupu
		 denního čištění.

Příprava přístroje na dlouhé období nečinnosti

27
Pokud se přístroj nemá delší dobu
používat, je třeba provést následující
přípravy.
1.		 Přepněte přístroj do pohotovostního
			 režimu a odpojte napájecí kabel
			 (obr. 27).
2. Proveďte postup denního čištění
			 (strana 112).
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3.
			
			
			
			
			
			
4.
			

Otevřete dvířka chladicího oddílu,
vyjměte balíček s kávou (obr. 28) a
vyčistěte chladicí oddíl čistým kusem
vlhké látky. Kruhový otvor v základně
očistěte speciálním kartáčkem.
Po čištění nechce dvířka chladicího
oddílu pootevřená.
Balíček s kávou uložte do lednice
zkontrolujte trvanlivost).

5. Vyjměte zásobník na studenou vodu,
			 vyprázdněte jej a očistěte (obr. 29).
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Pokud se přístroj delší dobu
nepoužíval, proveďte následující
opatření.
1.
2.
			
			
			
3.
			

Proveďte postup týdenního čištění.
Naplňte zásobník na studenou vodu
čistou a čerstvou pitnou vodou
(netýká se přístrojů s pevným 		
přívodem vody).
Zapojte napájecí kabel do zásuvky a
zapněte přístroj.

4.		 Vložte balíček s kávou.
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4. Otevřete dvířka chladicího oddílu
			 a vložte balíček s kávou (obr. 30).
•			
			
			
			
			

Pokud nevypršelo datum spotřeby, je
možné použít balíček s kávou, který
jste předtím z přístroje vyjmuli.
Datum spotřeby je tedy třeba
zkontrolovat.
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5.
			
			
			

Zapněte přístroj a pročistěte systém
vedení vody přípravou nejméně
15 šálků horké vody (obr. 31). Tyto
šálky vylijte.
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6. Opět naplňte zásobník na studenou
			 vodu (obr. 32) (netýká se přístrojů
			 s pevným přívodem vody).

Řešení problémů
Indikace

Příčina

Akce

Vyprázdnění zásoby kávy
(rozsvítí se indikátor výměny
balíčku s kávou).

Balíček s kávou je prázdný, je
nesprávně vložen nebo chybí.

Vyměňte prázdný balíček s kávou. Zkontrolujte polohu balíčku
s kávou a vložte znovu podle pokynů uvedených na balíčku.

Zásobník na vodu je prázdný
(rozsvítí se indikátor doplnění
zásobníku na vodu).

V zásobníku na studenou vodu není voda,
zásobník na studenou vodu je nesprávně
nainstalován nebo chybí.

Zásobník na studenou vodu opět naplňte čerstvou vodou. Zkontrolujte
pozici nádrže na studenou vodu.

Teplota ohřívače vody je příliš
nízká (rozsvítí se indikátor
„probíhá zahřívání, čekejte
prosím”)

Voda v ohřívači vody nedosáhla
správné teploty.

Počkejte asi 2 minuty (po nadávkování konvice
kávy) nebo 8 minut (po zapnutí přístroje). Pokud je tak přístroj naprogramován, začne ihned dávkovat kávu, ale o nižší teplotě. Pokud indikátor začne blikat, obraťte se na servis.

Bliká indikátor „Zásobník na
vodu je prázdný” - (dávkování
výrobku je zablokované).

V zásobníku na studenou vodu
není dostatek vody na doplnění ohřívače.

Doplňte zásobník na studenou vodu a přepněte přístroj do pohotovostního režimu/zapněte jej.
Pokud je nainstalován pevný přívod vody, zkontrolujte zdroj vody a
stiskněte tlačítko pohotovostního režimu/zapnutí.
Pokud indikátor stále bliká, obraťte se na servis.

Teplota chladicího oddílu
je příliš vysoká (červený
indikátor
nad tlačítkem
pohotovostního režimu/zapnutí
svítí/bliká).

Teplota chladicího oddílu
není v rozmezí 2 – 5 °C

Zkontrolujte, zda je chladicí oddíl správně zavřený.
Zkontrolujte, zda je teplota balíčku s kávou o hodně vyšší
než 5 °C (také se ujistěte, že balíček není zmrazený).
Prosím, vyčkejte.
Zkontrolujte, zda je za přístrojem dostatek místa pro ventilaci.
Pokud indikátor stále bliká, obraťte se na servis.
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Indikace			

Příčina

Akce

Bliká indikátor zapnutí/
Nálevka není nainstalována nebo
pohotovostního režimu
je nesprávně vložena. Aktivoval se
(všechny funkce přístroje kromě bezpečnostní obvod.
chlazení se vypnou).

Zkontrolujte a/nebo upravte nálevku.
Přepněte přístroj do pohotovostního režimu a opět zapněte.
Pokud indikátor stále bliká, resetujte přístroj. Pokud problém přetrvává,
obraťte se na servis.

Resetování přístroje
Stiskněte tlačítko Reset na 1
zadní straně přístroje. Lze se k němu
dostat otvorem ve víku (1).

Indikace

Příčina

1

Akce

Přístroj nefunguje.
žádné indikace

Přerušilo se napájení.

Zkontrolujte zásuvku.
Zkontrolujte elektrický obvod (poruchový proud v bezpečnostním
spínači nebo pojistce).

Po stisknutí tlačítka výběru
se nic neděje.

Nálevka není nainstalována nebo
je nesprávně vložena.

Zkontrolujte a/nebo upravte nálevku.

Přístroj dávkuje pouze
horkou vodu.

Dávkovací hadička balíčku s kávou
není správně nainstalována nebo je zablokována.

Zkontrolujte balíček s kávou a pozici dávkovací hadičky (měla
by procházet otvorem v základně chladicího oddílu). V případě potřeby
přeinstalujte/vyměňte.
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Odstranění vodního kamene ze
zásobníku na vodu
Tento postup se netýká přístrojů s pevným
přívodem vody. Aby se dosáhlo co nejlepšího výkonu
přístroje, doporučuje se zásobník na vodu vodního
kamene zbavovat zhruba každého půl roku. V oblastech
s vyšší tvrdostí vody může být nezbytné vodní kámen
ze zásobníku odstraňovat častěji.
Postup
1.		 Vyjměte zásobník na vodu z přístroje.
2.		 Použijte standardní prostředek na vodní kámen
			 schválený pro potravinářství.
3.		 Zbavte zásobník vodního kamene podle pokynů
			 uvedených na prostředku na vodní kámen.
4.		 Zásobník na vodu důkladně propláchněte, abyste
			 zajistili vymytí veškerého prostředku.
5.		 Naplňte zásobník na vodu a vložte jej zpět do
			 automatu.
Zásobník na vodu nikdy nezbavujte vodního
kamene, když je vložen do přístroje!
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