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Jak tento návod používat
Otevřete přední stránku tohoto návodu. 
Naleznete zde ilustrace tohoto spotřebiče, 
na kterých jsou jeho jednotlivé komponenty 
označeny čísly. Tato čísla jsou dále v textu 
tohoto návodu používána jako odkazy. 
Příklad: spařovací jednotka (15).

Tento návod speciálním způsobem uvádí 
zobrazené texty a symboly. Umožní vám 
okamžité zorientování se v textu
nebo v symbolech, které jsou 
vyznačeny nebo se zobrazují na 
spotřebiči.

Ukazatel na displeji:
„Espresso“
Tlačítka a ovládací prvky na displeji:
[start/stop]
Tento spotřebič je dodáván spolu se 
stručnou příručkou, kde naleznete přehled 
nejdůležitějších funkcí. Můžete si ji uložit 
v zásuvce na příslušenství, která je součástí 
spotřebiče. 

Gratulujeme vám ...
... k zakoupení tohoto plně automatického 
kávovaru! Pořídili jste si moderní kuchyňský 
spotřebič špičkové kvality, který je spojením 
inovativní technologie, široké řady funkcí a 
snadného používání. Umožní vám rychle a 
snadno připravovat celou řadu lahodných 
teplých nápojů, ať už máte náladu na 
posilňující espresso, napěněné cappuccino, 
krémové latte macchiato nebo bílou kávu či 
tradiční šálek kávy. Tento spotřebič vám 
zároveň nabízí celou řadu možností, které si 
můžete přizpůsobit podle své vlastní chuti. 
Abyste mohli spolehlivě a bezpečně využívat 
veškeré funkce a prvky tohoto plně 
automatického kávovaru, rádi bychom vás 
seznámili s jeho jednotlivými komponen-
tami, funkcemi, zobrazeními na displeji 
a ovládacími prvky. Tento návod má za úkol 
pomáhat vám při používání automatického 
kávovaru. Proto buďte prosím tak laskavi, 
udělejte si čas a přečtěte si jej ještě před tím, 
než spotřebič poprvé zapnete.

Gratulujeme vám   cz
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cz    Bezpečnostní pokyny

Tyto pokyny si laskavě přečtěte, pečlivě podle nich postupujte a 
ponechte si je pro případ, že do nich budete potřebovat 
nahlédnout. V případě, že tento spotřebič předáváte jiné osobě, 
přiložte tyto pokyny ke spotřebiči. Tento spotřebič byl navržen k 
přípravě nápojů v množství běžném v domácnosti nebo 
v podobných zařízeních - nikoli komerčního charakteru. Zařízení 
podobná domácnosti mohou zahrnovat firemní kuchyňky pro 
zaměstnance v obchodech, kancelářích, zemědělských a jiných 
malých podnicích nebo penziony, malé hotely a podobná malá 
ubytovací zařízení, kde bude spotřebič poskytován k používání 
jejich hostům.

W Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
Spotřebič lze připojit k přívodu elektrické energie (střídavého 
proudu) pouze prostřednictvím řádně nainstalované a uzemněné 
zásuvky. Zajistěte, aby byl řádně nainstalován ochranný systém 
vodiče domácí elektrické sítě. Spotřebič připojte a používejte pouze 
v souladu s technickými parametry uvedenými na typovém štítku 
spotřebiče. Abyste se vyhnuli případným rizikům, opravy spotřebiče 
mohou provádět pouze pracovníci našeho zákaznického servisu. 
Pokud by došlo k poškození napájecího kabelu, musíte jej nahradit 
speciálním kabelem nebo soupravou dodanou výrobcem nebo jeho 
servisním zástupcem.

Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo méně 
zkušené osoby, pokud budou pod dohledem nebo jim budou 
poskytnuty pokyny k bezpečnému používání spotřebiče a poučení 
o vyplývajících rizicích. Děti ve věku do 8 let nesmí spotřebič
používat ani na něj a jeho připojovací kabel sahat. Děti si nesmí se 
spotřebičem hrát.

Spotřebič používejte pouze ve vnitřních prostorách, při pokojové 
teplotě a do 2000 m nad mořem.

Bezpečností pokyny



5

Údržbu a čištění nesmí provádět děti, pokud nedosáhnou věku 8 let 
a nejsou pod dohledem odpovědné osoby. 
Spotřebič ani napájecí kabel nikdy neponořujte do vody. Spotřebič 
můžete používat pouze tehdy, pokud se na něm ani na 
připojovacím kabelu neprojevují žádné známky poškození. Pokud 
dojde k závadě, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte 
přívod elektrické energie.
Spotřebič obsahuje trvalé magnety, které mohou mít vliv na 
elektronické implantáty, jako například na kardiostimulátory nebo 
inzulínové pumpy. Osoby, které nosí elektronické implantáty, musí 
udržovat minimálně 10 cm vzdálenost od čelní části spotřebiče a od 
následujících součástí po jejich vyjmutí ze spotřebiče: nádobka na 
mléko, mléčný systém, nádržka na vodu a spařovací jednotka. 
W Nebezpečí udušení!
Nedovolte dětem, aby si hrály s balicím materiálem. Malé části 
bezpečně uložte, protože by je děti mohly lehce spolknout.
W Nebezpečí zranění!
Nesahejte do mlýnku. Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty při 
zavírání dvířek. Nesprávným používáním spotřebiče si můžete 
způsobit zranění.
W Nebezpečí popálení!
Výpusť nápoje se zahřívá na vysokou teplotu. Po použití ji nechte 
nejprve zchladnout. Teprve pak se jí můžete dotýkat.
W Nebezpečí popálení (při použití funkce Home Connect)!
Pokud by došlo ke vzdálenému spuštění bez přítomnosti obsluhy, 
mohlo by dojít k opaření jiných osob, pokud by v momentě 
dávkování horkého nápoje sahaly do místa pod výpusť nápoje. 
V případě vzdáleného spuštění spotřebiče bez přítomnosti obsluhy 
si musíte být proto jisti, že nemůže dojít k ohrožení dalších osob, 
zejména dětí, nebo majetku. 

    Bezpečnostní pokyny   cz



6 

cz    Přehled

Přehled
(Obrázky B až E) 
1   Dvířka spotřebiče

a   Zapuštěný úchyt (k otevírání dvířek) 
b Odkapávací podnos

2 Displej
3 Ovládací prvky
4    Výškově nastavitelná výpusť (kávy,  

mléka, horké vody) 
a Kryt

5    Mléčný systém
a  Zacvakávací páčka
b  Výpusť nápoje (horní část, dolní část) 
c  Trubička na mléko (2 kusy) 
d Spojovací prvek, kovový

(k magnetickému držáku) 
6    Hlavní vypínač J 
      (k zapínání a vypínání napájení)
7    Zásuvka na příslušenství

(na stručnou příručku a příslušenství) 
a  Stručná příručka 
b  Odměrka
c  Proužek na testování tvrdosti vody 
d  Trubička na mléko (sada)

8    Vyjímatelná nádržka na vodu 
a   Víčko nádržky na vodu

9 Vyjímatelný zásobník na zrnkovou 
kávu
a   Víčko zásobníku na zrnkovou kávu

10  Posuvný ovladač pro nastavení 
stupně mletí

 11  Magnetický držák (pro spojovací prvek)
12  Vyjímatelná zásuvka

(na mletou kávu / čisticí tablety)

 
13  Držák (na trubičku na mléko)
14  Ochranný kryt (spařovací jednotky)
15  Spařovací jednotka

a Uzamykací mechanismus 
b Kryt

16  Vysunovací páčka
17  Vyjímatelná odkapávací miska 

a Kryt odkapávací misky
b Nádobka na kávovou sedlinu

18  Sběrná miska
19  Držák (pro dlouhou sací trubičku) 

a   Sací trubička
20  Typový štítek (E-číslo, FD) 
21  Úložná polička se senzorem 

na nádobku na mléko
22  Nádobka na mléko

a Nerezová nádržka 
b Dolní část víčka  
c Horní část víčka

F Další informace o spotřebiči, jak 
například změnit úhel otevírání 
dvířek, naleznete v pokynech pro 
instalaci.

Ovládací prvky
Tento spotřebič se může pochlubit 
uživatelsky srozumitelným ovládáním 
nabídky, díky kterému je obsluha spotřebiče 
co nejsnadnější. Zároveň tento spotřebič 
poskytuje širokou nabídku funkcí. Znamená 
to tedy možnost výběru z velké škály 
možností jen v několika málo krocích.

Hlavní vypínač J
Hlavní vypínač J (který naleznete 
po otevření dvířek) se používá k zapnutí 
spotřebiče nebo k jeho úplnému vypnutí 
(odpojení napájení).

F Důležité upozornění: Hlavní vypínač 
nepoužívejte, pokud je spotřebič právě 
v chodu. Spotřebič můžete vypnout 
pouze tehdy, pokud je v energeticky 
úsporném režimu, aby mohlo 
proběhnout automatické propláchnutí 
systému spotřebiče.

Tlačítko I
Stisknutím tlačítka I zapnete spotřebič 
nebo jej přepnete do energeticky úsporného 
režimu. Dojde k automatickému propláchnutí 
spotřebiče.
Propláchnutí systému spotřebiče neproběhne:
– pokud je při zapnutí stále zahřátý nebo
– pokud před jeho vypnutím neproběhl výdej
kávy.
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Tlačítko A
Stiskněte tlačítko [ menu ], kterým se 
otevře nabídka. V této nabídce lze provádět 
různá nastavení, vyvolat informace nebo 
spotřebič připojit k systému „Home 
Connect“ (viz část „Nabídka“).

Tlačítko E
Stisknutím tlačítka [ clean ] otevřete 
nabídku servisních programů. Spusťte 
požadovaný program podle popisu
v části „Servisní programy“.

Tlačítko B 
Stisknutím tlačítka B otevřete nabídku 
„Příprava osobního nápoje“. Osobní 
nastavení kávových nápojů lze ukládat 
a znovu vybírat (viz část „Osobní nápoje“).

Tlačítko G
Pokud po výběru nápoje stisknete tlačítko 
G , zvolíte přípravu dvou šálků nápoje 
najednou (viz část „Dva šálky najednou“).

F
nebo G příslušnou nabídku 
opustíte.

Tlačítko C
Stisknutím tlačítka [ start/stop ] spustíte 
buď přípravu nápoje, nebo servisní 
program. Opětovným stisknutím tlačítka 
[ start/stop ] v průběhu přípravy nápoje 
dojde k předčasnému zastavení výdeje 
nápoje.

Otočný volič
Otáčením otočného voliče můžete 
procházet nabídkou displeje nebo měnit 
parametry.
Displej (dotyková obrazovka)
Dotykem na dotykové obrazovce můžete 
zobrazovat informace na displeji nebo 
měnit nastavení (viz část „Displej“).

Uvedení do provozu
Obecně
Naplňte příslušné zásobníky a nádržku 
pouze čistou studenou nesycenou vodou a 
výhradně praženou zrnkovou kávou. 
Nepoužívejte zrnkovou kávu, která byla 
glazována, karamelizována nebo ošetřena 
jinými přísadami obsahujícími cukr, protože 
by mohla způsobit ucpání spařovací 
jednotky.

A Než budete moci spotřebič zapnout 
a používat, je nutné jej smontovat 
a zapojit v souladu s přiloženými 
pokyny pro instalaci.

Nastavení spotřebiče
■ Odstraňte veškeré plastové fólie.

F Důležité upozornění: Spotřebič 
používejte pouze v místnostech, kde 
teplota neklesá pod bod mrazu. 
Pokud byl spotřebič přepravován 
nebo skladován při teplotách pod 
0 °C, vyčkejte před jeho prvním použitím 
nejméně 3 hodiny.

■ 

■

■

■

■

■

Uchopte dvířka spotřebiče za zapuštěný úchyt 
a otevřete je. 
Vyjměte nádržku na vodu, vypláchněte ji 
a naplňte čerstvou vodou až po značku 
„max“.
Vraťte nádržku na vodu na místo 
a zacvakněte ji.
Vyjměte zásobník na zrnkovou kávu, naplňte 
jej a vraťte na místo.
Nastavte hlavní vypínač do polohy [ I ] 
a zavřete dvířka spotřebiče.
Spotřebič se začne nahřívat a spustí 
proplachování systému.
Aktivuje se displej spotřebiče.
Na displeji se zobrazí pokyn „Zvolte jazyk“.   
Otáčejte otočným voličem, abyste vybrali 
požadovaný jazyk, a pak na displeji stiskněte 
možnost „Pokračovat“.

Objeví se pokyn „Nastavte tvrdost vody“.

Spotřebič je připraven k používání, jakmile se 
na displeji zobrazí symboly pro výběr nápojů.

Opětovným stisknutím tlačítka
A, E, B

Uvedení do provozu   cz
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cz Uvedení do provozu

F Nastavení správné tvrdosti vody je 
důležité, aby mohl spotřebič přesně 
stanovit, kdy má být spuštěn 
program pro odstraňování vodního 
kamene. Stupeň tvrdosti vody je
přednastavený na výchozí stupeň 4. 
Pokud máte v domácnosti instalován 
změkčovač vody, nastavte prosím 
tvrdost vody na stupeň 3. Stupeň 
tvrdosti vody si můžete zjistit také 
u svého místního poskytovatele vody.

■  K určení stupně tvrdosti vody můžete 
použít přiložený testovací proužek. 
Testovací proužek krátce namočte do vody 
a po jedné minutě zkontrolujte výsledek.

Stupeň Tvrdost vody
Německo (°dH) Francie (°fH)

1
2
3
4

1-7
8-14
15-21
22-30

1-13
14-25
26-38
39-54

■ Pomocí otočného vodiče nastavte určený
stupeň tvrdosti vody.

■ Stiskněte symbol [ > ]. Zobrazí se nabídka
„Home Connect“.

■ Abyste nyní mohli připojit spotřebič k síti
WLAN (domácí síti), stiskněte nabídku
„Nastavení Home Connect“.
Pokud chcete spotřebič připojit k síti
WLAN až později, stiskněte symbol [ > ].
Objeví se nabídka „Dokončit nastavení?“.
Stiskněte možnost „Uložit“. Nastavení
jazyka a tvrdosti vody bude uloženo.

■ 

■

F  Pokud zvolíte možnost „Nastavení 
Home Connect“, přečtěte si prosím 
podrobné informace v části „Home 
Connect“.

Jakmile se na displeji zobrazí symboly 
nápojů, spotřebič je připraven k používání.

Při každém výdeji nápoje se zapne 
integrovaný ventilátor a opět se vypne po 
několika minutách.

Pokud spotřebič používáte poprvé po 
spuštění servisního programu nebo 
spotřebič nebyl po delší dobu používán, 
nebude mít první připravený nápoj plné 
aroma a neměli byste jej konzumovat.

Při prvním použití plně automatického 
kávovaru se vytvoří „crema“ o dostatečné 
hustotě a stabilitě až po několika prvních 
šálcích nápoje.

Vypnutí spotřebiče
■ Stiskněte tlačítko [ on/off ].
Spotřebič spustí proplachování systému 
a přepne se do energeticky úsporného 
režimu.

Výjimka: Pokud byla vydána/nadávkována 
pouze horká voda, spotřebič se vypne, aniž 
by došlo ke spuštění proplachování systému.
■  Pokud chcete spotřebič zcela vypnout, 

otevřete dvířka spotřebiče a přepněte 
hlavní vypínač do polohy [ O ].

F Důležité upozornění: Hlavní vypínač 
nepoužívejte, pokud je spotřebič 
právě v chodu. Spotřebič můžete 
vypnout pouze tehdy, pokud je 
v energeticky úsporném režimu, aby 
mohlo proběhnout automatické 
propláchnutí systému spotřebiče.
Výchozí nastavení plně 
automatického kávovaru je 
naprogramováno pro dosažení 
optimálního výkonu. Spotřebič se 
automaticky přepne do energeticky 
úsporného režimu po nastaveném 
čase a spustí se proplachování 
systému (dobu trvání lze nastavit, 
viz nabídka „Home Connect“ v části 
„Nabídka“).
Spotřebič je vybaven senzorem. 
Pokud je používána nádobka na 
mléko, zobrazí se při přepnutí 
spotřebiče do energeticky úsporného 
režimu na displeji odpovídající 
informace. Pokud používáte nádobku 
na mléko, uchovávejte ji prosím 
v chladničce.
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Displej
Dotyky na dotykové obrazovce můžete 
zobrazovat informace na displeji nebo 
měnit nastavení.
Displej zobrazuje zvolené nápoje, nastavení 
a možnosti nastavení, jakož i zprávy 
o provozním stavu spotřebiče.

Příklady: 
Výběr nápoje

Espresso 40 mlYYY

Nastavit

Informace
Zobrazená informace po krátkém čase 
nebo po stisknutí tlačítka zmizí.

Nádržka na vodu je téměř prázdná

Namísto textu se v dolní levé části displeje 
zobrazí malý symbol.

a Zásobník na zrnkovou kávu je téměř  
        prázdný  
b Nádržka na vodu je téměř prázdná 
c Vyměňte vodní filtr 

d   Je nutné spustit čisticí program 
e Je nutné spustit program 
       odstraňování vodního kamene  
f Je nutné spustit program calc'nClean

Výzvy k provedení zásahů

Naplňte nádržku vodou

F Po dokončení požadovaného zásahu, 
např. naplnění nádržky na vodu, 
příslušná zpráva a symbol zmizí.

Obsluha spotřebiče
Nabídkou na displeji procházejte stisknutím 
textů nebo symbolů na displeji a otáčením 
otočného voliče (např. viz část „Nastavení 
nápoje“).
Při každém dotyku displeje zazní zvukový 
signál. Tyto zvukové signály lze zapínat 
nebo vypínat (viz část „Nabídka - Zvuk 
tlačítek“).

Příprava nápojů 
V tomto plně automatickém kávovaru 
můžete používat zrnkovou kávu nebo 
mletou kávu (nikdy instantní kávu).
V případě, že budete používat zrnkovou 
kávu, kávovar ji před každým spařením 
čerstvě umele. Pro zajištění optimální kvality 
uchovávejte zrnkovou kávu v uzavřené 
nádobě na chladném místě.

F Důležité upozornění: Do nádržky na 
vodu každý den nalijte novou 
čerstvou nesycenou studenou vodu. 
Nádržka by měla vždy obsahovat vodu 
v množství dostatečném 
k provozování tohoto spotřebiče.
Tip: Šálky je třeba předehřívat, např. 
horkou vodou. Toto pravidlo platí 
zejména pro malé silnostěnné šálky na 
espresso.
V některých nastaveních se káva 
připravuje ve dvou fázích (viz část 
„aromaDouble Shot“ a „Dva šálky 
najednou“). Čekejte prosím, dokud 
nebude proces zcela dokončen. 

Displej   cz
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cz    Příprava nápojů

Výběr nápoje 
Otočným voličem si můžete z nabídky 
vybírat různé nápoje:
Ve středu displeje se zobrazí symbol 
zvoleného nápoje. V horním řádku se 
zobrazuje název nápoje a aktuálně 
nastavené hodnoty, např. informace 
o intenzitě a množství nápoje.

Espresso 40 mlYYY

Nastavit

Vybírat můžete z následujících nápojů:
Ristretto
Espresso
Espresso Macchiato 
Káva 
Cappuccino 
Latte Macchiato 
Caffe Latte 
Mléčná pěna 
Teplé mléko 
Horká voda
Vybraný nápoj lze připravit buď přímo 
zvolením přednastavených hodnot, nebo 
si jej můžete nastavit podle vlastní chuti.

Nastavení nápoje
Na displeji stiskněte tlačítko [Nastavit] 
a v závislosti na zvoleném nápoji se zobrazí 
různá pole, u kterých můžete měnit 
nastavení. Pole, jejichž hodnoty lze měnit, 
mají tmavá pozadí.

Příklad: 
Hodnoty pro šálek kávy lze měnit 
následujícím způsobem:

■  Otočným voličem zvolte „Káva“.

Káva 120 ml

Nastavit

YY

■ Stiskněte tlačítko [Nastavit].
Zobrazí se pole obsahující přednastavené 
hodnoty. Aktivní pole, např. H má 
tmavé pozadí.

Káva

120 ml

Normální Zpět

YYY S

O
■

■ Stiskněte pole F.

Káva

120 ml

O Normální Zpět

YYYYY S

■  Otočným voličem otáčejte, abyste nastavili 
požadované množství kávy, např. „160 ml“.

Otáčením otočného voliče nastavte 
požadovanou intenzitu kávy, např. 
„YYYY (silná).“
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■ Stiskněte pole D.

Káva

160 ml

Normální Zpět

YYYYY S

O
■  Otáčením otočného voliče nastavte

požadovanou teplotu, např. „vysoká“.

Káva

160 ml

Vysoká Zpět

YYYYY S

P
■  Zvolené nastavení uložte stisknutím 

tlačítka [Zpět] nebo spuštěním výdeje/ 
dávkování nápoje.

F V závislosti na typu zvoleného 
nápoje existují různé možnosti 
nastavení.
U kávových nápojů lze například 
nastavit intenzitu, teplotu 
a množství, u mléčných nápojů pouze 
množství.

Nastavit lze následující možnosti: 
Intenzita kávy

Y Velmi jemná
Jemná
Běžná
Silná
Velmi silná
aromaDouble Shot dvojité 
espresso, silné
aromaDouble Shot dvojité 
espresso, silné+
aromaDouble Shot dvojité 
espresso, silné++

YY
YYY
YYYY
YYYYY 
XY 

XYY

XYYY 

F aromaDouble Shot
Čím déle se káva spařuje, tím se do 
nápoje uvolňuje větší množství 
hořkých substancí a nežádoucích 
aromatických látek.
To má negativní dopad na chuť 
a káva je také hůře stravitelná. Pokud 
tedy máte rádi obzvlášť silnou kávu, 
kávovar nabízí speciální funkci pro 
dvojité espresso aromaDoubleShot. 
V případě přípravy polovičního 
množství kávovar namele a spaří 
čerstvá kávová zrna, aby došlo 
k uvolnění pouze příjemných, 
aromatických vůní.
Funkce aromaDouble Shot není 
dostupná pro kávové nápoje ristretto, 
espresso macchiato a v případě 
používání mleté kávy.

Teplota nápoje 
Hodnoty pro kávové nápoje:

O Normální
P Vysoká
Q Velmi vysoká

Hodnoty pro horkou vodu:

70 ° C     Bílý čaj
80 ° C     Zelený čaj
90 ° C     Černý čaj
Max      Ovocný čaj 

Objem

S
Množství nápoje závisí na typu 
nápoje a lze jej nastavit v krocích po
1 ml.

F Nadávkované množství nápoje může 
kolísat v závislosti na kvalitě mléka. 
Pokud nebudou po dobu cca 
30 sekund aktivovány žádné ovládací 
prvky, spotřebič automaticky vypne 
režim nastavování. Provedené 
nastavení bude automaticky uloženo.

    Příprava nápojů   cz
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cz    Příprava s použitím zrnkové kávy

Příprava s použitím zrnkové 
kávy
Spotřebič musí být připraven k používání.
■ Pod výpusť nápoje umístěte šálek.
■ K volbě nápoje použijte otočný volič

 a zvolte možnosti „Ristretto“, „Espresso“
nebo „Káva“.

Na displeji se zobrazí zvolený nápoj spolu 
s přednastavenými hodnotami pro 
intenzitu kávy a množství tohoto nápoje.

Káva 160 ml

Nastavit

YYYY

F Nastavení lze změnit podle popisu 
uvedeného v části „Nastavení 
nápoje“.

■ Výdej/nadávkování nápoje spustíte
stisknutím tlačítka [ start/stop ]. Káva se 
spaří a nalije se do šálku. 
Opětovným stisknutím tlačítka [ start/
stop ] dávkování předčasně zastavíte.

Příprava s použitím mléka
Tento plně automatický kávovar disponuje 
integrovanou výpustí pro nápoj. Používá se 
k přípravě kávových nápojů s mlékem nebo 
také mléčné pěny a teplého mléka.

B Nebezpečí popálení!
Výpusť nápoje se zahřívá na vysokou 
teplotu. Po použití se výpustě 
nedotýkejte, dokud nezchladne.

Je určena výhradně pro používání 
v domácnosti a ukládání mléka v chladničce.
Tato izolovaná nádobka dokáže uchovat 
mléko v chladu po několik hodin.

F Důležité upozornění: Než budete 
otevírat dvířka spotřebiče, odstraňte 
šálky či skleničky, aby nespadly.

Připojení nádobky na mléko nebo krabice 
s mlékem:
■ Otevřete dvířka spotřebiče.
■ Otevřete kryt výpustě nápoje směrem

k přední části.
■ Připojte a zajistěte trubičky na mléko

a připojovací prvky tak, jak je zobrazeno na
obrázku.

■ 

■

Z přední strany pevně připojte kryt na 
výpusť nápoje.
Připojte sací trubičku a vložte ji do nádobky 
na mléko nebo do krabice 
s mlékem.

■ Zavřete dvířka spotřebiče.

F Zaschlé zbytky mléka se špatně 
odstraňují. Proto nezapomeňte systém 
vždy vyčistit (viz část „Čištění 
mléčného systému“). 

Nádobka na mléko
Nádobka na mléko byla navržena speciálně  
pro používání společně s tímto plně  
automatickým kávovarem. 
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Kávové nápoje s mlékem
■ 

■  

Pod výpusť nápoje umístěte šálek nebo 
sklenici.
Pomocí otočného ovladače zvolte nápoj: 
„Espresso Macchiato“, „Cappuccino“, 
„Latte Macchiato“ nebo „Caffe Latte“.

Na displeji se zobrazí zvolený nápoj spolu 
s přednastavenými hodnotami pro intenzitu 
kávy a množství tohoto nápoje.

F Nastavení lze změnit podle popisu 
uvedeného v části „Nastavení 
nápoje“.

■ Výdej/nadávkování nápoje spustíte
stisknutím tlačítka [ start/stop ].

Nejprve se do šálku nebo sklenice nalije 
mléko. Pak kávovar spaří kávu a napustí ji 
do šálku nebo sklenice.
Opětovným stisknutím tlačítka [ start/stop ] 
aktuálně probíhající krok procesu předčasně 
zastavíte.

Mléčná pěna nebo teplé mléko 
■ 

■ 

Pod výpusť nápoje umístěte šálek nebo 
sklenici.
Pomocí otočného voliče zvolte možnost 
„Mléčná pěna“ nebo „Teplé mléko“.

F Nastavení lze změnit podle popisu 
uvedeného v části „Nastavení 
nápoje“.

■ Výdej/nadávkování nápoje spustíte
stisknutím tlačítka [ start/stop ].

Z výpustě se nadávkuje mléčná pěna nebo 
teplé mléko.
Opětovným stisknutím tlačítka [ start/
stop ] aktuálně probíhající krok procesu 
předčasně zastavíte.

Příprava s použitím mleté 
kávy

F V případě přípravy nápoje s použitím 
mleté kávy nejsou funkce nastavení 
intenzity kávy a dávkování do dvou 
šálků k dispozici.
Důležité upozornění: Než budete 
otevírat dvířka spotřebiče, odstraňte 
šálky či skleničky, aby nespadly.

Spotřebič musí být připraven k používání. 
■ Otevřete dvířka spotřebiče.
■ 

■ 

Vyjměte zásuvku na mletou kávu. 
Vyjímatelná zásuvka musí být suchá.
Nasypejte do ní mletou kávu (max.  
2 odměrné lžičky). Neutlačujte ji.

F Pozor!
Nepoužívejte zrnkovou ani instantní 
kávu.

■ 
■ 

Zásuvku na mletou kávu vložte zpět.
Zavřete dvířka spotřebiče. Na displeji se 
zobrazí symbol  U�

F Pokud nedojde k nadávkování kávy do 
90 sekund, spařovací komora se 
automaticky vyprázdní, aby nedošlo 
k přetečení. Následně spotřebič spustí 
propláchnutí systému.

■ 
■ 

Pod výpusť nápoje umístěte šálek.
Pomocí otočného voliče zvolte kávový nápoj 
nebo kávový nápoj s mlékem.

Na displeji se zobrazí zvolený nápoj spolu 
s hodnotami přednastavenými pro tento 
nápoj.

F Nastavení lze změnit podle popisu 
uvedeného v části „Nastavení nápoje“.
Při přípravě kávových nápojů 
s mlékem prosím dodržujte pokyny 
uvedené v části „Příprava s použitím 
mléka“.

■  Výdej/nadávkování nápoje spustíte 
stisknutím tlačítka [ start/stop ].

    Příprava s použitím mleté kávy  cz
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cz Dávkování horké vody

Káva se spaří a nalije se do šálku. Pokud 
zvolíte přípravu kávového nápoje 
s mlékem, kávovar nejdříve nadávkuje do 
šálku mléko, a teprve pak spařenou kávu.

F Při výrobě dalšího nápoje z mleté 
kávy postup zopakujte.

Dávkování horké vody

B Nebezpečí popálení!
Výpusť nápoje se zahřívá na vysokou 
teplotu. Po použití se jí nedotýkejte, 
dokud nezchladne.

Spotřebič musí být připraven k používání. 
■ 

■  

■ 

■ 

Vyjměte trubičku na mléko z nádobky na 
mléko.
Z výpustě očistěte veškeré zbytky mléka 
nebo kávy.
Pod výpusť nápoje umístěte šálek nebo 
sklenici.
Pomocí otočného voliče zvolte možnost 
„Horká voda“.

F Nastavení lze změnit podle popisu 
uvedeného v části „Nastavení 
nápoje“.

■ 

■ 

■

Výdej/nadávkování vody spustíte 
stisknutím tlačítka [ start/stop ]. 
Zobrazí se zpráva „Vyjmuli jste z 
nádobky na mléko trubičku na mléko?“.
Pokud je trubička na mléko připojená, 
vyjměte ji a na displeji stiskněte možnost 
[Ano].

Z výpustě na nápoj začne vytékat horká 
voda. Opětovným stisknutím tlačítka 
[ start/stop ] tento proces předčasně 
zastavíte.

Osobní nápoje
Stisknutím tlačítka B otevřete nabídku 
pro přípravu osobního nápoje.
K uložení nápoje můžete použít až 8 míst. 
Vaše oblíbené nápoje, které často používáte, 
si můžete uložit se všemi nastavovanými 
hodnotami.

F Stisknutím tlačítka B
můžete nabídku kdykoli opustit, aniž 
byste provedli uložení.

Zadání nebo změna nápoje
■ Stiskněte tlačítko  B.
Zobrazí se nabídka míst v paměti 
spotřebiče.

mojeKava 1

Vytvoření nápoje

■  Pomocí otočného voliče zvolte volné 
místo v paměti (prázdný šálek), kde 
můžete uložit nový nápoj, nebo si 
vyberte již obsazené místo v paměti, 
jehož nápoj chcete změnit nebo vymazat.

■  Ve volném místě v paměti si můžete 
vytvořit nápoj volbou [Vytvořit nápoj] 
nebo můžete v obsazeném místě paměti 
provést změnu nápoje [Změnit nápoj].

F Pokud zvolíte možnost [Vymazat 
nápoj], dojde k vymazání nastavení 
v příslušném místě v paměti, které se 
tak uvolní.

Otevře se nabídka pro změnu nastavení 
nápoje. Zobrazí se poslední vydaný nápoj 
spolu s posledním vybraným nastavením.

Pokud nechcete poslední vydaný 
nápoj uložit, vyberte pomocí 
otočného voliče další nápoj.

■  

Stiskněte každé nastavení, které 
chcete změnit, a pomocí otočného 
voliče nastavte požadované hodnoty.

■  
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Zobrazí se další možnosti nastavení 
v závislosti na možnosti zvolené v nabídce. 
■ Pokud chcete provést další nastavení,

stiskněte tlačítko [Pokračovat].

F U mléčných nápojů můžete nastavit 
poměr mléka a kávy.

■ Nastavení lze uložit pod konkrétním 
názvem. Stiskněte možnost [Uložit 
název]. Otevře se maska pro zadání 
názvu.

3 4 5 6 7 8 9 ´ _ < A B C D E F G H I J K

A _ _ _ _ _ _ _ _ _

UložitZrušit

■  Pomocí otočného voliče zvolte v horním
řádku písmeno nebo symbol.

■ Stisknutím tlačítka g potvrdíte zvolené
písmeno nebo je tlačítkem K vymažete.

■ 

■ 

■ 

Volte další písmena nebo symboly 
a potvrďte je.
Pokud chcete ze zadávání odejít, aniž 
byste provedli jakoukoli změnu, stiskněte 
tlačítko [Zrušit] a otevřete nabídku 
nápojů.
Tlačítkem [Uložit] zadání potvrdíte. 
Otevře se nabídka pro výběr.

■ Stisknutím tlačítka B nabídku
opustíte.

Volba osobního nápoje a výdej 
nápoje
■ Stiskněte tlačítko B.
Otevře se nabídka míst v paměti 
spotřebiče.
■  

■ 

■ 

Požadované místo v paměti najdete 
pomocí otočného voliče.
Pod výpusť nápoje umístěte šálek nebo 
sklenici.
Výdej/nadávkování nápoje spustíte 
stisknutím tlačítka [ start/stop ].

Dva šálky najednou 
Přípravu dvou šálků nápoje najednou zvolíte 
stisknutím tlačítka G Nastavení se zobrazí 
symbolem druhého šálku kávy a jako text, 
např. „2x Espresso“.

■ Stiskněte tlačítko G.
■ Pod výpusť nápoje umístěte nalevo

a napravo dva šálky.
■ Výdej/nadávkování nápoje spustíte

stisknutím tlačítka [ start/stop ].

Zvolený nápoj bude připraven 
a nadávkován do obou šálků.

F Nápoj se připravuje ve dvou fázích 
(káva se mele ve dvou krocích.
Čekejte prosím, dokud nebude 
proces zcela dokončen. Dva šálky 
najednou nelze připravit, pokud 
zvolíte nastavení „aromaDouble 
Shot“ (Dvojité espresso) nebo „ Mletá 
káva“.

Změny nastavení mlýnku
Tento plně automatický kávovar disponuje 
nastavitelným mlýnkem kávy. Tento 
systém umožňuje individuální nastavení 
stupně mletí.
■ Otevřete dvířka spotřebiče.
■ Posuvným ovladačem nastavte stupeň

mletí od jemně mleté kávy V až po
hrubě mletou kávu W.

■ Dvířka spotřebiče opět zavřete.

■ Pomocí otočného voliče zvolte na displeji
požadovaný nápoj.

Změny nastavení mlýnku   cz
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cz   Dětská pojistka

F U tmavě pražené zrnkové kávy zvolte 
jemnější mletí, u světleji pražené 
kávy hrubší mletí.

Tip: Stupeň mletí nastavujte jen 
v malých krocích. Nové nastavení 
nebude ihned patrné, ale projeví se 
až po druhém šálku kávy. Pokud se 
na displeji zobrazí zpráva „Zvolte 
hrubší stupeň mletí“, znamená to, že 
je zrnková káva namletá příliš jemně. 
Upravte nastavení stupně mletí na 
hrubší stupeň. 

Dětská pojistka
Spotřebič lze uzamknout, abyste děti 
ochránili před případným popálením nebo 
opařením.
■ Tlačítko [ menu ] stiskněte a podržte

alespoň 4 sekundy.
Na displeji se krátce zobrazí zpráva „Dětská 
pojistka aktivována“. Nyní nelze provádět 
žádné další úkony. Můžete pouze 
stisknout tlačítko [ on/off ].
■ Pro deaktivaci dětské pojistky stiskněte

tlačítko [ menu ] a podržte je alespoň
4 sekundy.

Na displeji se krátce zobrazí zpráva „Dětská 
pojistka deaktivována“.

Nabídka
Tato nabídka se používá pro změny 
individuálního nastavení, přístup 
k informacím a spouštění procesů. 
■ Stisknutím tlačítka [ menu ] otevřete

nabídku.
Zobrazí se různé možnosti nastavení.

Procházení nabídkou:
Stiskem tlačítek [ < ] a [ > ] můžete 
vybírat různé možnosti nastavení, např. 
„Jazyk“. 

Otáčením ovladače nastavte např. „Česky“.

Nastavení

Jazyk

Česky

1/12

Například:
Nastavte, aby se spotřebič po 15 minutách 
automaticky vypnul.
■ 

■ 

■  

■  

■  

Na displeji se zobrazí volba nápoje.

F 

Stiskněte tlačítko [ menu ]. Otevře se 
nabídka.
Opakovaně stiskněte tlačítko [ > ], dokud 
se na displeji nezobrazí možnost 
„Vypnout po“.
Otáčením otočného voliče nastavte čas 
na „0h 15min“.
Stiskněte tlačítko [ menu ]. Zobrazí se 
zpráva „Uložit změny?“.
Stiskněte možnost [Uložit]. Příslušné 
nastavení bude uloženo.

Nabídku můžete kdykoli opustit 
stisknutím tlačítka [ menu ]. Pokud 
v průběhu přibližně 30 sekund 
nezadáte žádnou volbu, nabídka se 
automaticky zavře a nastavení 
nebude uloženo.

Nastavit můžete tyto možnosti:
Jazyk
Nastavení jazyka požadovaného 
pro zobrazování zpráv na displeji.

Tvrdost vody
Nastavení podle lokálního stupně tvrdosti 
vody. Můžete zvolit stupeň „1 (měkká)“ až 
stupeň „4 (velmi tvrdá)“. Přednastavený 
stupeň tvrdosti vody je 4 (velmi tvrdá).

F Nastavení správné tvrdosti vody je 
důležité, aby mohl spotřebič přesně 
stanovit, kdy má být spuštěn 
program odstraňování vodního 
kamene.
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Tvrdost vody si můžete ověřit pomocí 
přiloženého testovacího proužku nebo se 
můžete dotázat svého dodavatele vody.  
Pokud máte v domácnosti nainstalováno  
zařízení pro změkčování vody, zvolte  
prosím nastavení „Změkčovač vody“.

Vodní filtr 
Pokud do spotřebiče vložíte, vyměníte nebo 
z něj odstraníte vodní filtr, je nutné provést 
v nabídce odpovídající nastavení „Vložen“, 
„Vyměněn“ nebo „Odstraněn“.

F Vodní filtr snižuje množství nánosů 
vodního kamene a nečistot ve vodě, 
a zlepšuje tak chuť kávy.
Vodní filtry můžete zakoupit 
v obchodech nebo v zákaznickém 
servisu (viz část „Příslušenství“). 

Vložení nebo výměna vodního filtru:
Nový vodní filtr musíte před použitím 
opláchnout.
■ Pomocí otočného voliče zvolte buď

„Vložit“, nebo „Vyměnit“.
■ Vodní filtr pevně zasuňte do otvoru v

nádržce na vodu.

■ 

■ 

 Naplňte nádržku vodou až po 
značku „max“.
Vyjměte trubičku na mléko z nádobky na 
mléko a zavřete dvířka.

F Pozor: Při zavírání dvířek nesmí dojít 
k přiskřípnutí trubičky.

■ 

■

■

Spotřebič je opět připraven k použití.

F Proplachování filtru zároveň aktivuje 
nastavení pro zobrazení upozornění 
k výměně filtru.

Jakmile se na displeji zobrazí zpráva 
„Vyměňte vodní filtr“, filtr již není účinný. 
Vyměňte jej také nejpozději po dvou 
měsících. Je nutné jej vyměnit z 
hygienických důvodů a aby nedocházelo 
k tvorbě vodního kamene (který by mohl 
spotřebič poškodit).
■ Pokud do spotřebiče nevložíte nový filtr,

zvolte možnost „Odstraněn“ a stiskněte
tlačítko [ start/stop ].

Zobrazí se zpráva „Vyjměte filtr, vraťte 
nádržku na vodu na místo, zavřete dvířka“.

F Pokud nebyl spotřebič po delší dobu 
používán (například po dobu 
dovolené), bylo by třeba stávající 
filtr před dalším použitím spotřebiče 
propláchnout. Propláchnutí 
provedete jednoduše přípravou 
jednoho šálku horké vody.

Podrobné informace o vodním filtru 
najdete v příručce dodané spolu s filtrem.
Home Connect
Nastavení pro připojení k síti WLAN (domácí 
síti) a mobilním zařízením (viz část „Home 
Connect“).
Vypnout po...
Nastavení doby, po kterou má spotřebič 
vyčkat po posledním vydaném nápoji, než 
spustí automatické propláchnutí systému 
a vypne se. Zadat můžete hodnoty od 
15 minut do 8 hodin. Nastavení ze závodu je 
30 minut. 
Osvětlení
Nastavení osvětlení výpustě nápoje. 
Můžete zvolit možnosti „Zapnout“, „Při 
používání“ nebo „Vypnout“.
Jas osvětlení
Nastavení jasu osvětlení výpustě nápoje. 
Můžete zvolit stupně od „Stupeň 1“ až po 
„Stupeň 10“.
Jas displeje
Nastavení jasu osvětlení displeje. 

Pod výpusť nápoje umístěte nádobu o 
objemu alespoň 0,5 l.
Stiskněte tlačítko [ start/stop ]. Nyní 
bude voda protékat filtrem 
 a proplachovat jej.
Vodu z nádoby pak vylijte.

Nabídka  cz
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Zvuk tlačítek
Zvuk tlačítek můžete zapnout nebo vypnout.
Zobrazení hodin
Možnost zobrazení času a data můžete 
nastavit na „Vypnuto“ nebo 
„Digitální“ (zapnutí). Toto nastavení lze 
změnit v následujících možnostech nabídky.

F Pokud dojde k odpojení spotřebiče od 
zdroje energie nebo dojde k výpadku 
proudu, nastavení času a data bude 
ztraceno.

Hodiny
Nastavení aktuálního času.
Datum - den
Nastavení aktuálního dne.
Datum - měsíc
Nastavení aktuálního měsíce.
Datum - rok
Nastavení aktuálního roku.
Ochrana před mrazem
Je to servisní program, který chrání 
spotřebič před poškozením mrazem 
v průběhu přepravy a skladování. 
Tento program spotřebič zcela vyprázdní.
■ Program spustíte stisknutím tlačítka

[Start].
■ Nádržku na vodu vyprázdněte a vložte

zpět na místo.
■ Pokud používáte nádobku na mléko, 
    vyjměte ji a zavřete dvířka.
Spotřebič automaticky vyprázdní 
všechny trubičky.
■ Odkapávací misku vyprázdněte

a vraťte na místo.
Informace o nápojích 
Na displeji se zobrazí, kolik nápojů bylo 
od prvního použití připraveno.
■ Informace zobrazíte stisknutím 

možnosti [Zobrazit]. 

Výchozí nastavení
Resetujete veškerá svá vlastní nastavení 
na stav, v jakém byl spotřebič dodán.
■ Pomocí otočného voliče zvolte

možnost „Resetovat“. Zobrazí se
zpráva „Jste si jistí?“.

■ Stisknutím tlačítek [Resetovat] nebo 
[Zrušit] volbu potvrdíte nebo přerušíte.

Home Connect
Tento plně automatický kávovar lze připojit 
k síti Wi-Fi a vzdáleně ovládat 
prostřednictvím mobilního zařízení (např. 
tabletu nebo chytrého telefonu). Aplikace 
Home Connect nabízí další funkce, které 
dokonale rozšiřují možnosti připojeného 
domácího spotřebiče.
Pokud spotřebič není připojen k síti WLAN 
(domácí síti), funguje stejným způsobem 
jako plně automatický kávovar bez možnosti 
připojení k síti a můžete jej ovládat běžným 
způsobem, tj. přes displej. 

F Nezapomeňte prosím dodržovat 
bezpečnostní pokyny uvedené na 
začátku této příručky. Tyto pokyny je 
nutné dodržovat také při ovládání 
spotřebiče prostřednictvím aplikace 
Home Connect a zejména, pokud
nejste doma. Postupujte také podle 
pokynů zobrazovaných v aplikaci 
Home Connect. Ovládání přímo na 
spotřebiči je vždy prioritní a v jeho 
průběhu nelze spotřebič ovládat  
s pomocí aplikace Home Connect.

Nastavení
Abyste mohli provést nastavení 
prostřednictvím aplikace Home Connect, 
musíte mít nainstalovanou tuto aplikaci na 
mobilním zařízení (např. na tabletu nebo na 
chytrém telefonu). Dodržujte prosím 
příslušné pokyny uvedené v dokumentaci 
Home Connect. Pro provedení nastavení 
pokračujte podle postupu uvedeného 
v aplikaci.
Přihlášení spotřebiče do sítě WLAN lze 
provést v úvodním nastavení plně 
automatického kávovaru buď přímo, nebo 
přes nabídku (nejprve stiskněte tlačítko 
[menu], kterým otevřete nabídku):
■ Stiskněte opakovaně tlačítko se šipkou

[>], dokud se na displeji nezobrazí nabídka
„Home Connect“.
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■

Stiskněte možnost [Nastavení Home 
Connect].
Stisknutím možnosti [Vypnutí Wi-Fi] 
spustíte bezdrátovou komunikaci. Na 
displeji se zobrazí zpráva „Zapnutí Wi-Fi“.
Stiskněte tlačítko [Připojit k síti]. Zobrazí 
se následující nabídka: [Připojit 
automaticky] a [Připojit manuálně].

■ 

F Pokud má router funkci WPS, zvolte 
prosím možnost [Připojit 
automaticky].

Automatické připojení do sítě 
WLAN (domácí sítě)
■  

■ 

Stiskněte tlačítko [Připojit automaticky]. 
Na displeji se zobrazí zpráva 
[Automatické připojení k síti].
V průběhu několika minut stiskněte 
tlačítko WPS na routeru domácí sítě 
a vyčkejte, dokud se na displeji plně 
automatického kávovaru nezobrazí 
zpráva „Připojení k síti proběhlo 
úspěšně“.
Na mobilním zařízení otevřete aplikaci.
Stiskněte možnost [Další].
Stiskněte možnost [Připojit se 
k aplikaci]. Plně automatický kávovar se 
připojí k aplikaci.
Vyčkejte, dokud se na displeji krátce 
nezobrazí zpráva [Připojení k aplikaci 
proběhlo úspěšně].
Stiskněte možnost [Vzdálený start]. 
Zobrazí se varovná zpráva.
Stiskněte možnost [Další] a přečtěte si 
varovnou zprávu.
Stiskněte možnost [Potvrdit].

■ 
■ 
■ 

■

■  

■  

■  

S mobilním zařízením budete nyní moci 
funkce plně automatického kávovaru 
využívat prostřednictvím aplikace naplno.

F Pokud zvolíte možnost [Vzdálené 
spuštění] - [Deaktivovat], zobrazí se 
v aplikaci Home Connect režimy plně 
automatického kávovaru. Můžete 
provést nastavení, ale nelze spustit 
výdej nápoje.

Manuální připojení do sítě WLAN 
(domácí sítě)
■  Stiskněte možnost [Manuální připojení]. 

Plně automatický kávovar provede 
nastavení samostatné sítě WLAN, do které 
se budete moci připojit prostřednictvím 
tabletu nebo chytrého telefonu.
Na displeji se zobrazí SSID (název) a klíč 
(heslo) této sítě.
Přihlaste své mobilní zařízení do sítě plně 
automatického kávovaru s pomocí SSID 
„HomeConnect“ a klíče „HomeConnect“.
Na svém mobilním zařízení spusťte 
aplikaci a postupujte v ní podle pokynů 
pro přihlášení k síti a podle dodané 
dokumentace Home Connect.

■ 

■  

Proces přihlášení bude dokončen, jakmile 
se na displeji plně automatického kávovaru 
krátce zobrazí zpráva „Přihlášení k síti 
proběhlo úspěšně“.
■ 
■ 

Stiskněte možnost [Další].
Stiskněte možnost [Připojit se k aplikaci]. 
Plně automatický kávovar se připojí 
k aplikaci.
Vyčkejte, dokud se na displeji krátce 
nezobrazí zpráva [Připojení k aplikaci 
proběhlo úspěšně].
Stiskněte možnost [Vzdálené spuštění]. 
Zobrazí se varovná zpráva.
Stiskněte možnost [Další] a přečtěte si 
varovnou zprávu.
Stiskněte možnost [Potvrdit].

■ 

■  

■  

■  

S mobilním zařízením budete nyní moci 
funkce plně automatického kávovaru 
využívat prostřednictvím aplikace naplno.

F Pokud zvolíte možnost [Vzdálené 
spuštění] - [Deaktivovat], zobrazí se 
v aplikaci Home Connect režimy plně 
automatického kávovaru. Můžete 
provést nastavení, ale nelze spustit 
výdej nápoje.

■

    Home Connect  cz 
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Zapínání a vypínání Wi-Fi
Wi-Fi lze podle potřeby zapnout stisknutím 
možnosti „Zapnout“ nebo vypnout 
stisknutím možnosti „Vypnout“ (například 
pokud jste na dovolené).

F Informace o síti zůstanou zachovány 
i po vypnutí spotřebiče. Po zapnutí 
vyčkejte několik vteřin, dokud se plně 
automatický kávovar opět k síti 
WLAN nepřipojí. V síťovém 
pohotovostním režimu požaduje 
spotřebič příkon max. 2 W.

■  

■ 

■

■ 

Stiskněte tlačítko [menu], kterým se 
otevře nabídka.
Stiskněte opakovaně tlačítko se šipkou 
[>], dokud se na displeji nezobrazí 
nabídka „Home Connect“.
Stiskněte možnost [Nastavení Home 
Connect].
Stisknutím možnosti „Zapnout“ zapnete  
[Wi-Fi]nebo stisknutím možnosti „Vypnout“ 
vypnete bezdrátový modul.

Další možnosti nastavení
Aplikaci Home Connect si můžete kdykoliv 
přizpůsobit podle svých vlastních potřeb.
Poznámka: Plně automatický kávovar musí 
být připojen k síti WLAN.

Odpojení
Plně automatický kávovar můžete od sítě 
WLAN kdykoli odpojit.

F Pokud plně automatický kávovar od 
sítě WLAN odpojíte, nebude možné 
jej ovládat prostřednictvím aplikace 
Home Connect.

■  

■  

■

■  
Dojde k odpojení od sítě a aplikace. Bude 
také vypnuta Wi-Fi a funkce vzdáleného 
spuštění.

F Informace o síti WLAN budou 
vymazány.

Připojení přes aplikaci 
Aplikaci Home Connect můžete 
nainstalovat na jakýkoli počet mobilních 
zařízení, které pak můžete používat 
k připojení k plně automatickému 
kávovaru. Plně automatický kávovar již 
musí být připojen k síti WLAN.
■ 
■  

■  

■
  

■ 
■ 

Na mobilním zařízení otevřete aplikaci.
Stiskněte tlačítko [menu], kterým se otevře 
nabídka.
Stiskněte opakovaně tlačítko se šipkou [>], 
dokud se na displeji nezobrazí nabídka 
„Home Connect“.
Stiskněte možnost [Nastavení Home 
Connect].
Stiskněte možnost [Další].
Abyste připojili spotřebič k aplikaci, 
stiskněte možnost [Připojit se k aplikaci].

Vzdálené spuštění
Pokud si přejete např. spustit výdej nápoje 
plně automatického kávovaru 
prostřednictvím mobilního zařízení, musíte 
mít aktivovánu funkci Vzdálené spuštění.

B Nebezpečí popálení!
Pokud by došlo ke vzdálenému 
spuštění bez přítomnosti obsluhy, 
mohlo by dojít k opaření jiných osob, 
pokud by v momentě dávkování 
horkého nápoje sahaly do místa pod 
výpusť nápojů. V případě vzdáleného 
spuštění spotřebiče bez přítomnosti 
obsluhy si musíte být proto jisti, že 
nemůže dojít k ohrožení dalších 
osob, zejména dětí, nebo majetku.

F Textové pole [Vzdálené spuštění] se 
zobrazuje pouze tehdy, pokud proběhlo 
úspěšné připojení k aplikaci Home 
Connect. Pokud funkci Vzdálené 
spuštění vypnete, zobrazí se v aplikaci 
Home Connect pouze režimy plně 
automatického kávovaru.

■ Stiskněte tlačítko [menu], kterým se otevře
nabídka. 
■ Stiskněte opakovaně tlačítko se šipkou [>],

dokud se na displeji nezobrazí nabídka
„Home Connect“.

Stiskněte tlačítko [menu], kterým se 
otevře nabídka.
Stiskněte opakovaně tlačítko se šipkou 
[>], dokud se na displeji nezobrazí 
nabídka „Home Connect“.
Stiskněte možnost [Nastavení Home 
Connect].
Stiskněte možnost [Odpojit od sítě].
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■ 

Informace o spotřebiči
Zobrazení informací o síti a spotřebiči.
■  

■ 

■ 

■
■

Stiskněte tlačítko [menu], kterým se 
otevře nabídka.
Stiskněte opakovaně tlačítko se šipkou 
[>], dokud se na displeji nezobrazí 
nabídka „Home Connect“.
Stiskněte možnost [Nastavení Home 
Connect].
Stiskněte možnost [Další].
Stiskněte možnost [Informace 
o spotřebiči]. Na několik vteřin se zobrazí 
SSID, IP, adresa MAC a sériové číslo 
spotřebiče.

Informace o ochraně dat
Při prvním připojování plně automatického 
kávovaru k síti WLAN, která je připojena 
k internetu, přenese spotřebič následující 
kategorie dat na server Home Connect 
(úvodní registrace):
■ Jednotná identifikace spotřebiče 

(zahrnující kódy spotřebiče, jakož i adresu 
MAC instalovaného komunikačního 
modulu Wi-Fi).
Bezpečnostní certifikát komunikačního 
modulu Wi-Fi (pro zajištění bezpečného 
připojení).
Aktuální verze softwaru a hardwaru plně 
automatického kávovaru.
Stav jakéhokoli předchozího resetování do 
výchozího stavu.

■

■  

Tato úvodní registrace připraví funkce 
aplikace Home Connect k používání a je 
potřebná pouze při prvním požadavku 
o používání funkcí Home Connect.

F Upozorňujeme vás, že funkce Home 
Connect lze používat pouze spolu 
s aplikací Home Connect. Informace 
o ochraně dat naleznete i v aplikaci 
Home Connect.

Prohlášení o shodě
Společnost BSH Hausgerate GmbH tímto 
prohlašuje, že spotřebič, který disponuje 
funkcí Home Connect, splňuje základní 
požadavky a ostatní příslušná ustanovení 
direktivy 1999/5/ES.

Péče a každodenní čištění

E Nebezpečí zásahu elektrickým
proudem!

Spotřebič nikdy neponořujte do 
vody. Nečistěte spotřebič pomocí 
parních čističů.

■  

■
■

■

Očistěte vnější části spotřebiče měkkým  
vlhkým hadříkem.
Displej očistěte pomocí hadříku z mikrovlákna. 
Nepoužívejte žádné čisticí prostředky 
obsahující alkohol nebo líh.
Nepoužívejte abrazivní tkaniny či čisticí 
prostředky.

■  Jakékoli nánosy vodního kamene, zbytky
kávy nebo mléka a čisticího nebo
odvápňovacího prostředku vždy ihned
očistěte. Pod takovými nánosy by se mohla
tvořit koroze.

F Nové absorpční tkaniny mohou 
obsahovat soli. Soli mohou vytvořit 
korozní povlak na nerezové oceli, 
a proto je nutné před dalším 
používáním spotřebič opláchnout.

Stiskněte možnost [Nastavení Home 
Connect].
Stiskněte možnost [Další].
Stiskněte možnost [Vzdálené spuštění], 
prostřednictvím které budete moci funkci 
vzdáleného spuštění „Zapnout“ nebo 
„Vypnout“.

■

■

    Home Connect  cz 
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■  

■ 

■ 

Otevřete dvířka a směrem dopředu 
vytáhněte odkapávací misku.
Vyjměte kryt odkapávací misky a nádobku 
na kávovou sedlinu.
Jednotlivé části vyprázdněte, umyjte 
a osušte.

F Důležité upozornění: Odkapávací 
misku a nádobku na kávovou sedlinu 
je nutné každý den vyprazdňovat, 
aby se v nich netvořily usazeniny.

■  Vyjměte zásuvku na mletou kávu, očistěte
ji pod tekoucí vodou a velmi dobře osušte.

■  Otřete a osušte vnitřní části spotřebiče
(opěru, odkapávací misku a zásuvku na
mletou kávu) a sběrnou misku.
Vložte osušené části, např. zásuvku na
mletou kávu, zpět na místo.

■ 

Následující části nejsou vhodné 
k mytí v myčce na nádobí:L 

Zásuvka na příslušenství, nádržka na vodu, 
víčko nádržky na vodu, kryt výpustě 
nápojů, zásobník na zrnkovou kávu, víčko 
zásobníku na zrnkovou kávu, kovový 
spojovací prvek, zásuvka na mletou kávu, 
ochranný kryt spařovací jednotky a nádobka 
na mléko.

Následující části lze mýt v myčce na 
nádobí:M

Odkapávací podnos, sběrná miska, 
odkapávací miska, kryt odkapávací misky, 
nádobka na kávovou sedlinu, trubičky na 
mléko, sací trubičky, jednotlivé díly 
výpustě nápojů, odměrka
a jednotlivé části víčka nádobky na mléko.

F Pokud je spotřebič při zapnutí 
chladný nebo jej vypínáte po nalití 
kávy, automaticky se propláchne. 
Systém je samočisticí.
Důležité upozornění: Pokud 
spotřebič nebyl delší dobu používán 
(např. v době dovolené), všechny 
části spotřebiče před opětovným 
používáním důkladně vyčistěte, 
včetně mléčného systému, zásuvky 
na mletou kávu a spařovací jednotky.

Čištění mléčného systému
Mléčný systém se čistí automaticky a krátce 
proudem páry ihned po přípravě mléčného 
nápoje.

F Tip: Pro zajištění obzvlášť důkladného 
čištění lze mléčný systém dodatečně 
propláchnout vodou (viz část 
„Proplachování mléčného systému“). 
Důležité upozornění: Mléčný 
systém čistěte ručně každý týden
a v případě potřeby také častěji (viz část 
„Manuální čištění mléčného 
systému“).

B Nebezpečí popálení!
Výpusť nápoje se zahřívá na vysokou 
teplotu. Po použití se jí nedotýkejte, 
dokud nezchladne.

Proplachování mléčného systému
■ 

■ 

■ 

■ 

Stiskněte tlačítko [clean] a pomocí 
otočného voliče zvolte možnost 
„Propláchnout mléčný systém“. 
Program spustíte stisknutím tlačítka [start/
stop].
 Otevřete dvířka a z trubičky na mléko 
vyjměte sací trubičku.
 Sací trubičku otřete a vložte její konec do 
otvoru na nádobce na kávovou sedlinu.
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■ 

■ 

■ 
Mléčný systém se propláchne vodou. 
■ Vodu ze sklenice vylijte.
■ Program opustíte stisknutím tlačítka

[clean].

Zavřete dvířka. Dejte si pozor, 
abyste trubičku na mléko nepřiskřípli.
Pod výpusť nápoje umístěte prázdnou 
sklenici.
Stiskněte tlačítko [start/stop]. 

Manuální čištění mléčného systému 
Mléčný systém rozeberte na jednotlivé díly 
a vyčistěte jej:
■ 

■ 

Zatlačte výpusť nápoje směrem dolů 
a vyjměte kryt směrem dopředu.
Zatlačte na zacvakávací páčku nalevo od 
výpustě nápoje směrem dolů a vytáhněte 
výpusť nápoje směrem dopředu.

■  Vyjměte trubičku na mléko. Odmontujte
horní a dolní části výpustě.

Péče a každodenní čištění   cz

■ Odpojte trubičky na mléko, spojovací prvky
a sací trubičku.

■  

■ 

Jednotlivé části vyčistěte saponátovým 
roztokem a čistým hadříkem.
Všechny části opláchněte čistou vodou 
a osušte je.

M Všechny části mléčného systému 
můžete také mýt v myčce na nádobí.

■ Jednotlivé části opět smontujte (viz také 
Stručná příručka).

■ Zepředu upevněte výpusť nápoje
a zajistěte ji pomocí třech spojek.

■ Vraťte kryt na místo.
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Čištění nádobky na mléko
Z hygienických důvodů je nutné nádobku na 
mléko čistit pravidelně. Pouze jednotlivé 
části víčka je možné mýt v myčce na nádobí. 
Nerezovou nádobku na mléko myjte ručně 
s pomocí neagresivního čisticího prostředku.

L M

Čištění spařovací jednotky
(viz také Stručná příručka)
Kromě automatického čisticího programu je 
nutné spařovací jednotku pravidelně 
vyjímat a čistit.
■ 
■ 

■ 

■ 
■ 

■ 

■ 

Otevřete dvířka spotřebiče.
Spotřebič zcela vypněte pomocí hlavního 
vypínače [O/l].
Sejměte ochranný kryt spařovací 
jednotky.
Vyjměte nádobku na kávovou sedlinu.
Posuňte červenou západku na spařovací 
jednotce doleva až nadoraz .
Zatlačte vysunovací páčku směrem dolů. 
Spařovací jednotku uvolníte.
Uchopte spařovací jednotku za zapuštěný 
úchyt a opatrně ji vyjměte.

■ Sejměte kryt spařovací jednotky
a důkladně jej omyjte pod tekoucí vodou.

■  Důkladně vyčistěte sítko spařovací jednotky
pod proudem vody.

■  Důkladně vyčistěte trysky spařovací
jednotky.

L Důležité upozornění: Spařovací 
jednotku musíte čistit bez použití mycího 
prostředku a nesmíte ji mýt v myčce na 
nádobí.

■ Důkladně vyčistěte vnitřní část spotřebiče
vlhkým hadříkem a odstraňte všechny zbytky
kávy.
Nechte spařovací jednotku a vnitřní části
spotřebiče vysušit.

■
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■  
■ 

Vraťte kryt na spařovací jednotku.
Zasuňte celou spařovací jednotku do 
spotřebiče a zatlačte na její střed tak, aby 
slyšitelně zaklapla na místo.

F 
■  

■  
■  
■ 

Servisní programy
(viz také Stručná příručka)
Na displeji se v určitých intervalech zobrazí 
následující zprávy. 
Buď: 
„Je nezbytné spustit program pro 
odstranění vodního kamene!“ 
nebo: 
„Je nezbytné spustit program čištění"!
nebo: 
„Je nezbytné spustit program calc'nClean!“. 

Spotřebič je nutné okamžitě vyčistit nebo 
odvápnit pomocí odpovídajícího programu. 
Případně lze tyto dva procesy - Odvápňování 
a Čištění - provést společně pomocí funkce 
calc’nClean (viz část „calc'nClean“). Pokud 
byste nepoužili servisní program podle 
pokynů, může dojít k poškození spotřebiče.

F Důležité upozornění: Pokud 
neprovedete odstranění vodního 
kamene ze spotřebiče včas, zobrazí se 
zpráva „Dosud nebyl spuštěn program 
odstraňování vodního kamene. 
Spotřebič se zakrátko zablokuje.“. 
Okamžitě spusťte odvápňování podle 
příslušných pokynů. Pokud dojde 
k zablokování spotřebiče, můžete jej 
opět používat až po provedení 
odstranění vodního kamene.

Pokud chcete zobrazit, kolik nápojů můžete 
připravit, než budete muset spustit 
jeden ze servisních programů, postupuje 
následujícím způsobem:
■ Stiskněte tlačítko [clean].
■ 

■ 

Otočným voličem vyberte funkci „Servisní 
informace“.
Potvrďte možnost [Zobrazit], kterou 
zobrazíte potřebné informace.

A Varování!
Pro každý ze servisních programů 
použijte odvápňovací a čisticí 
prostředky podle pokynů a dodržujte 
(příslušné) bezpečnostní informace.
Běžící servisní program nikdy 
nepřerušujte. 
Nikdy nepoužívejte tyto tekutiny!
Nikdy nepoužívejte ocet, kyselinu 
citrónovou ani jakékoli čisticí 
prostředky na bázi octa nebo kyseliny 
citrónové. Do zásuvky na mletou 
kávu nikdy nevkládejte tablety ani 
jiné prostředky na odstraňování 
vodního kamene!

F Důležité upozornění:
Před spuštěním kteréhokoli ze 
servisních programů (Odstraňování 
vodního kamene, Čištění nebo 
calc'nClean) vyjměte spařovací 
jednotku, vyčistěte ji podle pokynů 
a vraťte zpět na místo.
Dávejte pozor, abyste při zavírání 
dvířek nepřiskřípli trubičku na mléko.
Po dokončení kteréhokoli ze 
servisních programů spotřebič 
okamžitě otřete měkkým vlhkým 
hadříkem, abyste odstranili veškeré 
zbytky vodního kamene a čisticího 
roztoku. Pod těmito nánosy by se 
mohla tvořit koroze.
Nové absorpční tkaniny mohou 
obsahovat soli. Soli mohou vytvořit 
korozní povlak na nerezové oceli, 
a proto je nutné před dalším 
používáním spotřebič opláchnout. 
Důkladně vyčistěte výpusť nápoje, 
trubičku na mléko a spojovací část. 

Důležité upozornění: Červená západka 
musí být před vrácením na místo 
přepnuta zprava doleva, aby byla 
odjištěna j  (viz schéma E).

Stiskněte vysunovací páčku nahoru 
a zatlačte červenou západku doprava, 
abyste jednotku zajistili  j
Vložte nádobku na kávovou sedlinu.
Vraťte ochranný kryt na místo.
Zavřete dvířka spotřebiče. 

Servisní programy    cz
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Speciálně vyvinuté vhodné tablety na 
odstraňování vodního kamene a čisticí 
tablety můžete zakoupit v obchodech 
nebo u našeho zákaznického servisu (viz 
část „Příslušenství“).

Odstraňování vodního kamene
Trvá asi 21 minut.
■ 
■  

■  

■
  

■ 

■  

Stiskněte tlačítko [clean].
Pomocí otočného voliče zvolte program 
„Odstranění vodního kamene“.
Stiskněte tlačítko [start/stop]. Na displeji 
se bude zobrazovat průběh programu.
Odkapávací misku vyprázdněte a vraťte 
na místo.
(Případný) vodní filtr vyjměte a stiskněte 
tlačítko [start/stop].
Do prázdné nádržky na vodu nalijte 
vlažnou vodu až po značku „0,5 l“ a pak 
v ní rozpusťte jednu tabletu na 
odstraňování vodního kamene Siemens 
TZ80002. V případě verze TZ60002 byste 
měli použít vždy dvě tablety.

F Pokud nebude ve vodní nádržce 
dostatečné množství roztoku na 
odstraňování vodního kamene, budete 
vyzváni k následujícím krokům. 
Nádržku doplňte nesycenou vodou 
a opět stiskněte tlačítko [start/stop].

■  Z nádobky na mléko vyjměte sací 
trubičku, otřete ji a vložte její konec do 
otvoru na nádobce na kávovou sedlinu.
Zavřete dvířka spotřebiče.
Pod výpusť umístěte nádobu o objemu 
alespoň 0,5 l.
Stiskněte tlačítko [start/stop]. Nyní poběží 
program na odstraňování vodního 
kamene po dobu asi 19 minut.
Nádobku vyjměte a stiskněte tlačítko
[start/stop].
Nádržku na vodu propláchněte a vložte 
zpět vodní filtr (pokud jste jej předtím 
vyjmuli).
Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou 
až po značku „max“.
Vraťte nádržku na vodu na místo 
a zavřete dvířka.
Pod výpusť na nápoje opět umístěte 
nádobku.

■ 
■ 

■ 

■  

■  

■  

■ 

■ 

■ 

■ 

Stiskněte tlačítko [start/stop]. Nyní asi 
2 minuty poběží program na odstraňování 
vodního kamene a proběhne propláchnutí 
systému.
Vyjměte nádobku, vyprázdněte 
odkapávací misky, vraťte je na místo 
a zavřete dvířka spotřebiče.
Stiskněte tlačítko [start/stop]. Spotřebič 
dokončil program odstraňování vodního 
kamene a je opět připraven k používání.
Program opustíte stisknutím tlačítka 
[clean].

■  

■  

Čištění
Trvá asi 5 minut.
■
■  

■

■

Stiskněte tlačítko [clean].
Pomocí otočného voliče zvolte program 
„Čištění“.
Stiskněte tlačítko [start/stop]. Na displeji 
se bude zobrazovat průběh programu.
Vyčistěte výpusť nápoje, vyjměte 
a vyprázdněte odkapávací misky a vraťte 
je na místo.
Otevřete zásuvku na mletou kávu, vložte 
do ní čisticí tabletu a zásuvku opět zavřete.
Zavřete dvířka spotřebiče.
Pod výpusť umístěte nádobu o objemu 
alespoň 0,5 l.
Stiskněte tlačítko [start/stop]. Nyní poběží 
čisticí program po dobu asi 5 minut.
Vyjměte nádobku, vyprázdněte 
odkapávací misky, vraťte je na místo 
a zavřete dvířka spotřebiče.
Stiskněte tlačítko [start/stop]. Spotřebič 
dokončil čisticí program a je opět 
připraven k používání.
Program opustíte stisknutím tlačítka 
[clean].

■

■ 
■ 

■

■ 

■ 

■  

Program calc’nClean
Tento program trvá asi 26 minut. Program 
calc'nClean je spojením funkcí odstraňování 
vodního kamene a čištění. Tento servisní 
program vám plně automatický kávovar 
nabídne, pokud je třeba provést oba 
programy přibližně ve stejné době.
■ Stiskněte tlačítko [clean].
■ Pomocí otočného voliče zvolte program
„calc’nClean“.
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Odstraňování jednoduchých závad   cz

■ Stiskněte tlačítko [start/stop]. Na displeji
se bude zobrazovat průběh programu.

■ Vyčistěte výpusť nápoje, vyjměte a
vyprázdněte odkapávací misky a vraťte je
na místo.

■ Otevřete zásuvku na mletou kávu, vložte
do ní čisticí tabletu a zásuvku opět 
zavřete.

■ (Případný) vodní filtr vyjměte a stiskněte
tlačítko [start/stop].

■ Do prázdné nádržky na vodu nalijte
vlažnou vodu až po značku „0,5 l“ a pak
v ní rozpusťte jednu tabletu na
odstraňování vodního kamene Siemens
TZ80002. V případě verze TZ60002 byste
měli použít vždy dvě tablety.

F  Pokud nebude ve vodní nádržce 
dostatečné množství roztoku na 
odstraňování vodního kamene, 
budete vyzváni k následujícím 
krokům. Nádržku doplňte nesycenou 
vodou a opět stiskněte tlačítko [start/
stop].

■ Z nádobky na mléko vyjměte sací 
trubičku, otřete ji a vložte její konec do 
otvoru na nádobce na kávovou sedlinu.

■ Zavřete dvířka spotřebiče.
■ Pod výpusť umístěte nádobu o objemu

alespoň 0,5 l.
■ Stiskněte tlačítko [start/stop]. Nyní tento

program poběží po dobu asi 19 minut.
■ Nádobku vyjměte a stiskněte tlačítko

[start/stop].
■ Nádržku na vodu propláchněte a vložte

zpět vodní filtr (pokud jste jej před tím
vyjmuli). 

■ Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou
až po značku „max“.

■ Vraťte nádržku na vodu na místo
a zavřete dvířka.

■ Pod výpusť na nápoje opět umístěte
nádobku.

■ Stiskněte tlačítko [start/stop]. Nyní tento
program poběží po dobu asi 7 minut  
a dojde k propláchnutí systému spotřebiče.

■ Vyjměte nádobku, vyprázdněte
odkapávací misky, vraťte je na místo 
a zavřete dvířka spotřebiče.

■ Stiskněte tlačítko [start/stop]. Ze
spotřebiče byl odstraněn vodní kámen, byl
vyčištěn a je opět připraven k  používání.

■ Program opustíte stisknutím tlačítka [clean].

Zvláštní propláchnutí systému

F
Důležité upozornění: Pokud by došlo 
k jakémukoli přerušení některého ze 
servisních programů, například z důvodu 
výpadku elektrické energie, postupujte 
prosím podle informací zobrazených na 
displeji:

■ Opláchněte nádržku na vodu a naplňte ji
čerstvou vodou až po značku „max“.

■ Stiskněte tlačítko [start/stop]. Nyní pro-
gram poběží po dobu asi 2 minut  
a proběhne propláchnutí systému spotřebiče.

■ Vyprázdněte odkapávací misky, vraťte je 
na místo a zavřete dvířka spotřebiče. 
Spotřebič je opět připraven k použití.

■ Program opustíte stisknutím tlačítka
[clean].

Tipy pro úsporu energie 
■ Stisknutím tlačítka [on/off] přepnete

spotřebič do energeticky úsporného 
režimu „energy saving mode“. Spotřebič 
má velmi nízkou spotřebu energie, pokud
se nachází v energeticky úsporném režimu, 
ale sleduje všechny bezpečnostní funkce, 
aby nedošlo k jeho poškození.

■ V nabídce pod možností „Vypnout po…“
nastavte dobu pro automatické vypnutí
spotřebiče na 15 minut.

■ V režimu pro úsporu energie se sníží jas
displeje a osvětlení.

■ Pokud je to možné, nepřerušujte
dávkování/výdej kávy nebo mléčné 
pěny. Předčasné zastavení procesu 
způsobuje vyšší spotřebu energie a 
odkapávací miska se rychleji naplní.

■ Pravidelně provádějte odvápňování, aby
nedocházelo k vytváření nánosů 
vodního kamene. Zbytky vodního 
kamene způsobují vyšší spotřebu 
energie�
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Ochrana před mrazem
Aby při přepravě a uložení spotřebiče 
nedošlo k poškození mrazem, je třeba 
nejprve spotřebič zcela vyprázdnit (viz 
část „Nabídka - Ochrana před 
mrazem“).

Ukládání příslušenství 
Tento plně automatický kávovar má 
speciální zásuvku k uložení Stručné 
příručky a příslušenství ke spotřebiči.
■  Do zásuvky na příslušenství 

vložte odměrku a vodní filtr.
■ Stručnou příručku vložte do speciální 

opěrky v přední části zásuvky pro 
příslušenství.

■ Dlouhou sací trubičku můžete uložit do
držáku uvnitř dvířek.

■ Spojovací prvek lze připevnit
k magnetickému držáku nad zásuvkou
na mletou kávu.

Příslušenství
U prodejců nebo zákaznického servisu je 
k dispozici následující příslušenství:
Příslušenství Objednací číslo 

Obchod/Zákaznické 
služby

Čisticí tablety TZ80001/00311807
Tablety na odstraňování 
vodního kamene

TZ80002/00576693

Vodní filtr TZ70003/00575491
Sada pro údržbu TZ80004/00576330
Nádobka na mléko 
s víčkem „freshLock“

TZ80009N/00576166

Zajišťovací prvek pro 
úhel otevření 92°

00636455

Likvidace

J Obal zlikvidujte ekologicky šetrným 
způsobem. Tento spotřebič je označen 
v souladu s evropskou směrnicí 
2012/19/EU, která se týká použitých 
elektrických a elektronických 
spotřebičů (elektrický a elektronický 
odpad - WEEE). Tato směrnice 
stanovuje rámec pro odběr a recyklaci 
starých spotřebičů platný v celé 
Evropské unii. Informace o aktuálních 
možnostech likvidace si vyžádejte 
u svého odborného prodejce.

Záruka
Záruční podmínky pro tento spotřebič 
určují naši zástupci v příslušné zemi, kde 
byl spotřebič zakoupen. Podrobnosti 
těchto podmínek lze získat od prodejce, od 
kterého jste spotřebič zakoupili. Při jakékoli 
reklamaci uskutečněné v souladu 
s podmínkami této záruky musíte předložit 
doklad o zakoupení nebo účtenku.

Změny vyhrazeny. 
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Odstraňování jednoduchých závad
Problém Příčina Řešení
Výrazně kolísající kvalita kávy 
nebo mléčné pěny (např. 
kolísající množství nebo hustota 
mléčné pěny).

Nánosy vodního kamene 
ve spotřebiči.

Spusťte odvápňování spotřebiče podle 
pokynů, viz část „Servisní programy“.

Sací trubička je ucpaná. Sací trubičku vyčistěte.
Nápoje nelze vydávat/ 
dávkovat.

Výpusť nápoje nebo jedna ze 3 spojek 
jsou ucpané.

Výpusť nápoje a spojky 
vyčistěte.

Nápoj při výdeji vytéká z celé 
výpustě.

Chybí dolní část výpustě nápoje. Připevněte dolní část, viz část „Čištění 
mléčného systému“.

Příliš málo mléčné pěny, žádná 
mléčná pěna nebo mléčný 
systém nenasává žádné mléko.

Nánosy vodního kamene  
ve spotřebiči.

Spusťte odvápňování spotřebiče podle 
pokynů, viz část „Servisní programy“.

Výpusť nápoje nebo jedna ze 3 spojek 
jsou ucpané.

Výpusť nápoje a spojky vyčistěte.

Mléko není vhodné k tvorbě pěny. Nepoužívejte převařené mléko. 
Používejte studené mléko s obsahem 
tuku min. 1,5 %.

Výpusť nebo trubičky na mléko 
nejsou správně smontovány.

Jednotlivé části navlhčete a propojte je.

Sací trubička je ucpaná. Sací trubičku vyčistěte.
Individuálně zadané množství 
nebylo dodrženo. Výdej kávy se 
postupně zpomaluje, až pouze 
kape nebo zcela ustane.

Káva je namleta příliš jemně. 
Předem namletá káva je příliš 
jemná.

Upravte nastavení stupně mletí na 
hrubší stupeň. Použijte hruběji 
namletou kávu.

Silné nánosy vodního kamene 
ve spotřebiči.

Spusťte odvápňování spotřebiče podle 
pokynů, viz část „Servisní programy“.

Spařovací jednotka je znečištěná. Spařovací jednotku vyčistěte, viz část 
„Čištění spařovací jednotky“.

Horká voda je cítit mlékem nebo 
kávou.

Nebyla vyjmuta trubička na mléko. Vyjměte trubičku na mléko z nádobky 
na mléko.

Ve výpusti nápoje zůstaly zbytky 
mléka nebo kávy.

Výpusť nápoje vyčistěte.

Káva nemá „crema“ konzistenci. Nevhodný typ kávy. Použijte typ kávy s vyšším 
poměrem kávy robusta.

Zrnková káva už není čerstvá. Použijte čerstvou zrnkovou kávu.

Stupeň mletí není pro tuto 
zrnkovou kávu vhodný.

Upravte u mlýnku nastavení mletí na 
jemnější stupeň.
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Problém Příčina Řešení
Káva je příliš „kyselá“. Stupeň mletí je nastaven příliš 

nahrubo. Předem namletá káva je 
příliš hrubá.

Upravte u mlýnku nastavení mletí na 
jemnější stupeň. Použijte jemněji 
namletou kávu.

Nevhodný typ kávy. Změňte typ kávy.
Káva je příliš „hořká“. Káva je namleta příliš jemně. 

Předem namletá káva je příliš  jemná.
Upravte nastavení stupně mletí na 
hrubší stupeň. Použijte hruběji 
namletou kávu.

Nevhodný typ kávy. Změňte typ kávy.
Káva chutná jako 
„spálená“.

Nastavená teplota spařování je příliš 
vysoká.

Teplotu snižte, viz část „Nastavení 
nápoje“.

Káva je namleta příliš jemně. 
Předem namletá káva je příliš 
jemná.

Upravte nastavení stupně mletí na 
hrubší stupeň. Použijte hruběji 
namletou kávu.

Nevhodný typ kávy. Změňte typ kávy.
Káva je příliš „slabá“. Zvolená intenzita kávy je příliš 

slabá.
Intenzitu kávy zvyšte, viz část 
„Nastavení nápoje“.

V zásuvce na mletou kávu došlo 
k ucpání mletou kávou.

Vyjměte zásuvku na mletou kávu, 
vyčistěte ji a důkladně osušte.

Mletá káva ulpívá v zásuvce na 
mletou kávu.

Mletá káva se lepí, hrudkuje. Mletou kávu do zásuvky nesmíte 
pěchovat.

Zásuvka na kávu je vlhká. Vyjměte zásuvku na mletou kávu, 
vyčistěte ji a důkladně osušte.

Vodní filtr není v nádržce na 
vodu umístěn ve správné pozici.

Vodní filtr není správně 
nainstalován.

Zatlačte vodní filtr silněji do držáku 
nádržky.

Zásobník na zrnkovou kávu nelze 
do kávovaru zcela zastrčit.

Uvnitř spotřebiče jsou zapomenutá 
zrnka kávy.

Zrnka kávy vyjměte.

Kávová sedlina není 
kompaktní a je příliš vlhká.

Stupeň mletí je nastaven příliš 
jemně nebo příliš hrubě nebo 
bylo použito nedostatečné 
množství mleté kávy.

Nastavte mletí na hrubší nebo 
jemnější stupeň nebo použijte 
2 dávkovací lžičky mleté kávy.

Nastavování stupně mletí jde 
příliš ztuha.

V mlýnku je příliš velké množství zrn-
kové kávy.

Nápoje připravujte ze zrnkové kávy. 
Veškeré další změny stupně mletí 
provádějte v malých krocích.

Spařovací jednotku nelze 
vsunout.

Spařovací jednotka je v nesprávné 
pozici.

Vložte spařovací jednotku podle 
pokynů, viz část „Čištění spařovací 
jednotky“.

Spařovací jednotka je uzamčená. Spařovací jednotku odemkněte, viz 
část „Čištění spařovací jednotky“.

Ochranný kryt spařovací 
jednotky nelze správně 
nainstalovat.

Spařovací jednotka není správně 
zafixovaná.

Spařovací jednotku uzamkněte, viz 
část „Čištění spařovací jednotky“.

Pod odkapávací miskou je 
voda.

Jde o zkondenzovanou vodu. Odkapávací misku nevkládejte bez 
krytu.

cz      Odstraňování jednoduchých závad     
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Problém Příčina Řešení
Na displeji se 
zobrazuje „12:00“.

Došlo k výpadku proudu nebo 
odpojení spotřebiče od sítě.

Na displeji se zobrazuje zpráva 
„Je připojena nádobka na 
mléko?“ i přesto, že nádobka na 
mléko připojená je.

Nádobka je umístěna mimo 
záběr senzoru.
Nebyl rozpoznán materiál např. 
krabice mléka.

Musíte znovu zadat hodnoty. Spotřebič 
neodpojujte od sítě nebo zvolte 
v nabídce „Hodiny“ možnost „Vypnout“.

Na displeji se zobrazuje 
zpráva „Přepětí nebo podpětí“.

Napětí je příliš vysoké nebo 
příliš nízké.

Umístěte nádobku u pravého okraje.

Na displeji se zobrazuje zpráva 
„Nechte spotřebič vychladnout“. Došlo k přehřátí spotřebiče. Spotřebič nechte 30 minut vypnutý.

Na displeji se zobrazuje např. 
zpráva „Závada: E0510“.

Došlo k závadě spotřebiče. Postupujte podle pokynů na displeji.

Na displeji se zobrazila zpráva 
„Doplňte zrnkovou kávu do 
zásobníku“, ačkoli je již zásobník 
plný nebo mlýnek nemele 
zrnkovou kávu.

Kávová zrna nepadají do mlecí 
jednotky (zrna jsou příliš mastná).

Lehce poklepejte na zásobník na 
zrnkovou kávu. Případně změňte typ 
kávy. Pokud je zásobník na kávová 
zrna prázdný, vytřete jej suchým 
hadříkem.

Na displeji se zobrazuje 
zpráva „Vyčistěte 
spařovací jednotku“.

Spařovací jednotka je 
znečištěná.

Vyčistěte spařovací jednotku.

Ve spařovací jednotce je příliš 
mnoho mleté kávy.

Vyčistěte spařovací jednotku. Do 
zásuvky mleté kávy nesypejte více 
než dvě dávkovací lžičky kávy.

Mechanismus spařovací jednotky je 
zatuhlý.

Spařovací jednotku vyčistěte, 
viz část „Péče a každodenní 
čištění“.

Na displeji se zobrazuje 
zpráva „Doplňte 
nesycenou vodu nebo 
vyjměte filtr“.

Nádržka na vodu je špatně 
umístěna.

Nádržku na vodu vložte správným 
způsobem.

V nádržce na vodu je perlivá voda. Naplňte nádržku na vodu 
čerstvou vodou z kohoutku.

V nádržce na vodu se zasekl plovák. Nádržku vyjměte a důkladně vyčistěte.

Nový vodní filtr nebyl propláchnut 
v souladu s pokyny nebo byl použit 
nevhodný nebo vadný vodní filtr.

Vodní filtr propláchněte podle 
pokynů a pak spotřebič zapněte nebo 
použijte nový vodní filtr.

Vzduch ve vodním filtru. Ponořte vodní filtr do vody a ponechte 
jej tam, dokud z něj neuniknou všechny 
vzduchové bublinky; filtr vložte zpět do 
spotřebiče.

Potvrďte požadavek na displeji stisknutím 
možnosti „Ano“ nebo použijte nádobku na 
mléko, která je součástí spotřebiče.
Spojte se s dodavatelem elektrické 
energie či provozovatelem energetické 
sítě. Nechte si zkontrolovat dodávky 
elektrické energie odborníkem.
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cz Technické parametry 

Problém Příčina Řešení
Vyprázdnění není 
detekováno, pokud je 
spotřebič vypnutý.

Vyprázdnění není detekováno, 
pokud je spotřebič vypnutý.

Odkapávací misku důkladně vyčistěte 
a osušte.

Vyprázdnění není 
detekováno, pokud je 
spotřebič vypnutý.

Pokud je spotřebič zapnutý, odkapávací 
misku vyjměte a vložte znovu do 
spotřebiče.

Na displeji se zobrazuje 
zpráva „Vložte 
odkapávací misku“, 
přestože je odkapávací 
miska vložená.

Vnitřek spotřebiče (držák 
misky) je zanesený.

Vyčistěte vnitřní části spotřebiče.

Nádobka na ká vovou sedlinu 
není zcela zasunut.

Zasuňte nádobku na kávovou sedlinu
až nadoraz.

Po vyjmutí odkapávací 
misky voda vykapala na 
dno spotřebiče.

Odkapávací miska byla vytažena 
příliš brzy.

Po posledním vydaném nápoji vyčkejte 
pár vteřin a teprve pak odkapávací 
misku vyjměte.

Na displeji se zobrazí zpráva 
„Otevřete prosím dvířka, 
vypněte hlavní vypínač a 
pak jej po 30 sek. zapněte!“.

Došlo k přehřátí spotřebiče. Nechte spotřebič vychladnout.
Spařovací jednotka je zanesená. Vyčistěte spařovací jednotku.

Aplikace Home Connect 
nefunguje správně.

Přejděte na:
www.home-connect.com

Pokud nejste schopni problém vyřešit sami, zavolejte na servisní 
oddělení!Telefonní čísla naleznete na poslední straně tohoto návodu.

Technické parametry
Elektrické zapojení (napětí - frekvence) 220-240 V – 50/60 Hz
Příkon kávovaru ve wattech 1600 W
Maximální statický tlak čerpadla 19 bar
Maximální kapacita nádržky na vodu (bez filtru) 2,4 l
Maximální kapacita zásobníku na zrnkovou kávu 500 g
Délka napájecího kabelu 1,7 m
Rozměry (V x Š x H) 455 x 495 x 375 mm
Hmotnost prázdného spotřebiče 19-20 kg
Typ mlýnku keramický 
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Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku.  Aby 
nedošlo k případnému  ohrožení na zdraví, opravy spotřebiče jako např. výměnu síťového kabelu 
smí provádět pouze vyškolený personál našeho zákaznického servisu.
Jestliže je síťový kabel poškozen, musí být nahrazen příslušným síťovým kabelem, který lze zakoupit 
v našem zákaznickém servise. Pokud se na spotřebiči vyskytne závada, odpojte jej neprodleně 
z elektrické sítě. Spotřebič lze používat pouze po správné instalaci dle přiloženého montážního 
návodu. Volně stojící nábytek připevněte ke zdi pomocí běžných úhelníků.
Spotřebič obsahuje permanentní magnety, které mohou ovlivnit elektronické implantáty jako např. 
kardiostimulátory nebo inzulinové pumpy. Uživatelé elektronických implantátů nesmí pobývat 
v těsnější blízkosti než 10 cm od spotřebiče a od následujících součástí tohoto spotřebiče: Nádobka 
na mléko, mléčný systém, nádržka na vodu a spařovací jednotka.

a Plně automatický kávovar
b Montážní návod
c Síťový kabel
d Montážní úhelník
e Podpěra

f 5 upevňovacích šroubů (stříbrných)
g 2 upevňovací šrouby (dlouhé/černé) 
h 2 upevňovací šrouby (krátké/černé) 
i 1 dutinka (černá)
j 2 dutinky (bílé)

Je třeba zajistit dostatečné odvětrávání. Z těchto důvodů 
odstraňte zadní stěnu nebo do ní vyřízněte otvor o rozměru 
500 x 400 mm. Mezi zdí a základnou, případně zadní stěnou, 
musí být prostor minimálně 35 mm. Ventilační ani vstupní otvory 
nesmí být zakryty. Při instalaci spotřebičů umístěných nad tímto 
spotřebičem nebo pod ním postupujte podle tohoto montážního 
návodu. Při instalaci spotřebiče nad mikrovlnou troubu je třeba 
ponechat volný prostor o velikosti 590 mm. Chcete-li spotřebič 
nainstalovat přímo pod dekorační panel, měl by být ponechán 
prostor alespoň o 200 cm2. Ideální montážní výška pro tento 
plně automatický kávovar, měřeno od podlahy až ke spodní 
hraně, je 950 mm.
1 Všechny díly vybalte a zkontrolujte, zda během přepravy 

nedošlo k jejich poškození. Nikdy nepoužívejte spotřebič, 
který je poškozen.
V závislosti na variantě montáže zohledněte montážní 
rozměry.

2 

 U dvířek mohou být zvoleny 3 úhly otevření.
V závislosti na požadovaném úhlu otevření se před montáží na 
levé straně musí zohlednit instalační odstup od zdi.
■ Úhel otevření cca 110° (stav dodávky)

= instalační odstup od zdi nejméně 350 mm zleva.
■  Úhel otevření cca 155°

= instalační odstup od zdi nejméně 650 mm zleva.  Z tohoto 
důvodu odstraňte obě omezení na horním a spodním 
závěsu.

■  Úhel otevření cca 92° (vyžadováno zvláštní příslušenství)
= instalační odstup od zdi nejméně 100 mm zleva.  Z tohoto 
důvodu vložte zpět obě omezení na horním a spodním 
závěsu, a to pomocí zvláštního příslušenství 00636455.

3 Oddělte montážní šablonu na zadní straně montážního 
návodu. Montážní šablonu přiložte u přední hrany 
skříně a našroubujte montážní úhelník d, viz obrázek,
pomocí dvou upevňovacích šroubů f  Montážní úhelník 
musí u dna skříně a zdi přiléhat bez mezery.

4    Hlavní vypínač  U nastavte na h  Připojovací kabel c 
připojte nejprve k zásuvce a poté ke spotřebiči (citelné 
zapadnutí). Nesmí dojít k jeho přiskřípnutí. Při nasazování 
spotřebič zčásti nasaďte na skříň.

 Mezi spotřebičem a zdí musí být zachován odstup 
nejméně 100 mm.

5  Zasuňte spotřebič do skříňky, dokud neuslyšíte zacvaknutí. 
Zkontrolujte, jestli se spotřebič nachází uprostřed tohoto 
prostoru. Je-li třeba, spotřebič vyrovnejte. To učiníte tím, že 
spotřebič mírně vysunete, odstraníte příslušné podpěry e 
a připevníte je k levé straně (nahoru nebo dolů). Zasuňte 
spotřebič do skříňky, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

6  Uchopte dvířka spotřebiče napravo vedle výpusti 
a otevřete je. Vyjměte odkapávací misku a popotáhněte 
kryt X na levé spodní straně vpřed a vyjměte. Vyjměte 
zásuvku na příslušenství Z a odložte na stranu.

7 Nejprve našroubujte spotřebič, viz obrázek, pomocí 2  
     upevňovacích šroubů f a g a 2 dutinek  j. Poté pomocí 

1 upevňovacího šroubu f a dutinky i dotáhněte vpravo 
nahoře na skříni.

8  
Někdy se může stát, že v důsledku deformace ve vestavěném 
nábytku dvířka vestavěného plně automatického spotřebiče 
váznou. Dvířka je možné seřídit. Nastavte horní a dolní 
závěsy.
I.   Otáčením šroubů  V nastavte hloubku dvířek.
II. Ze závěsu sejměte horní a dolní tlumení závěsu. 

Otáčením šroubů  nastavte sklon a horizontální polohu 
dvířek.

III. Opět nasaďte tlumení závěsu.
9  Vložte kryt  a upevněte pomocí dvou černých upevňovacích 
      šroubů h.
10  Opět vložte odkapávací misku a zásuvku pro příslušenství 

a dvířka spotřebiče uzavřete.
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Ako tento návod používať
Otvorte prednú stránku tohto návodu. 
Nájdete tu ilustrácie tohto spotrebiča, 
na ktorých sú jeho jednotlivé komponenty 
označené číslami. Tieto čísla sa ďalej v texte 
tohto návodu používajú ako odkazy. 
Príklad: sparovacia jednotka (15).
Tento návod špeciálnym spôsobom 
uvádza zobrazené texty a symboly. 
Umožní vám okamžite sa zorientovať, 
v textoch alebo symboloch, 
ktoré sú vyznačené alebo sa zobrazujú  
na spotrebiči.
Ukazovateľ na displeji: 
„Espresso“
Tlačidlá a ovládacie prvky na displeji:
[ štart/stop ]
Tento spotrebič sa dodáva spolu  
so stručnou príručkou, kde nájdete prehľad 
najdôležitejších funkcií. Môžete si ho uložiť 
v zásuvke na príslušenstvo, ktorá je 
súčasťou spotrebiča. 

Gratulujeme vám, ...
... že ste si zakúpili tento plne automatický 
kávovar! Zaobstarali ste si moderný 
kuchynský spotrebič špičkovej kvality, ktorý 
je spojením inovatívnej technológie, 
širokého radu funkcií a jednoduchého 
používania. Umožní vám rýchlo a ľahko 
pripravovať celý rad lahodných teplých 
nápojov, či už máte náladu na posilňujúce 
espresso, spenené cappuccino, krémové 
latte macchiato alebo bielu kávu či tradičnú 
šálku kávy. Tento spotrebič vám zároveň 
ponúka celý rad možností, ktoré si môžete 
prispôsobiť podľa svojej vlastnej chuti. 
Aby ste mohli spoľahlivo a bezpečne 
využívať všetky funkcie a prvky tohto plne 
automatického kávovaru, radi by sme vás 
zoznámili s jeho jednotlivými komponentmi, 
funkciami, zobrazeniami na displeji 
a ovládacími prvkami. Tento návod má 
za úlohu vám pomáhať pri používaní plne 
automatického kávovaru. Preto buďte, 
prosím, takí láskaví, urobte si čas 
a prečítajte si ho ešte pred tým, ako 
spotrebič prvýkrát zapnete.

Gratulujeme vám   sk
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sk  Bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny si láskavo prečítajte, pozorne podľa nich 
postupujte a ponechajte si ich pre prípad, že do nich budete 
potrebovať nazrieť. V prípade, že tento spotrebič odovzdávate 
inej osobe, priložte tieto pokyny k spotrebiču. Tento spotrebič 
bol navrhnutý na prípravu nápojov v množstve bežnom 
v domácnosti alebo v podobných zariadeniach, nie komerčného 
charakteru. Zariadenia podobné domácnosti môžu zahŕňať 
firemné kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, 
kanceláriách, poľnohospodárskych a iných malých podnikoch 
alebo penzióny, malé hotely a podobné malé ubytovacie 
zariadenia, kde sa bude spotrebič poskytovať na používanie ich 
hosťom.
W Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
Spotrebič je možné pripojiť k prívodu elektrickej energie 
(striedavého prúdu) iba prostredníctvom riadne nainštalovanej 
a uzemnenej zásuvky. Zaistite, aby bol riadne nainštalovaný 
ochranný systém vodiča domácej elektrickej siete. Spotrebič pripojte 
a používajte iba v súlade s technickými parametrami uvedenými 
na typovom štítku spotrebiča. Aby ste sa vyhli prípadným rizikám, 
opravy spotrebiča môžu vykonávať iba pracovníci nášho 
zákazníckeho servisu. Pokiaľ by došlo k poškodeniu napájacieho 
kábla, musíte ho nahradiť špeciálnym káblom alebo súpravou 
dodanou výrobcom alebo jeho servisným zástupcom.
Tento spotrebič smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo 
menej skúsené osoby, pokiaľ budú pod dohľadom alebo im budú 
poskytnuté pokyny na bezpečné používanie spotrebiča 
a poučenie o vyplývajúcich rizikách. Deti vo veku do 8 rokov nesmú 
spotrebič používať, ani naň a jeho pripájací kábel siahať. Deti sa 
nesmú so spotrebičom hrať.
Spotrebič používajte iba vo vnútorných priestoroch, pri izbovej 
teplote a do 2 000 m nad morom.

Bezpečnostné pokyny
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Údržbu a čistenie nesmú vykonávať deti, pokiaľ nedosiahnu vek 
8 rokov a nie sú pod dohľadom zodpovednej osoby. 
Spotrebič ani napájací kábel nikdy neponárajte do vody. 
Spotrebič môžete používať, iba pokiaľ sa na ňom ani 
na pripájacom kábli neprejavujú žiadne známky poškodenia. 
Pokiaľ dôjde k poruche, okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku 
alebo vypnite prívod elektrickej energie.
Spotrebič obsahuje trvalé magnety, ktoré môžu mať vplyv na 
elektronické implantáty, ako napríklad na kardiostimulátory alebo 
inzulínové pumpy. Osoby, ktoré nosia elektronické implantáty, 
musia udržiavať minimálne 10 cm vzdialenosť od čelnej časti 
spotrebiča a od nasledujúcich súčastí po ich vybratí zo spotrebiča: 
nádobka na mlieko, mliečny systém, nádržka na vodu a sparovacia 
jednotka.
W Nebezpečenstvo udusenia!
Nedovoľte deťom, aby sa hrali s baliacim materiálom. Malé časti 
bezpečne uložte, pretože by ich deti mohli ľahko prehltnúť.
W Nebezpečenstvo zranenia!
Nesiahajte do mlynčeka. Dávajte pozor, aby ste si nepriškripli prsty 
pri zatváraní dvierok. Nesprávnym používaním spotrebiča si 
môžete spôsobiť zranenie.
W Nebezpečenstvo popálenia!
Výpust nápoja sa zahrieva na vysokú teplotu. Po použití ho nechajte 
najprv vychladnúť a až potom sa ho môžete dotýkať.
W Nebezpečenstvo popálenia (pri použití Home Connect)!
Pokiaľ by došlo k vzdialenému spusteniu bez prítomnosti obsluhy, 
mohlo by dôjsť k opareniu iných osôb, pokiaľ by v momente 
dávkovania horúceho nápoja siahali do miesta pod výpusti 
nápojov. V prípade vzdialeného spúšťania spotrebiča bez 
prítomnosti obsluhy si preto musíte byť istí, že nemôže dôjsť k 
ohrozeniu ďalších osôb, najmä detí alebo majetku. 

Bezpečnostné pokyny   sk
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Prehľad
(Obrázky B až E)
1    Dvierka spotrebiča

a) Zapustená rúčka (na otváranie
          dvierok) 

b) Odkvapkávací podnos
2    Displej
3    Ovládacie prvky
4    Výškovo nastaviteľný výpust  
      (kávy, mlieka, horúcej vody)

a) Kryt
5    Mliečny systém

a) Zacvakávacia páčka
b) Výpust nápoja (horná časť,

dolná časť)
c) Trubička na mlieko (2 kusy)
d) Spojovací prvok, kovový

(k magnetickému držiaku)
6    Hlavný vypínač J (na zapínanie 
      a vypínanie napájania)
7    Zásuvka na príslušenstvo
      (na stručnú príručku a príslušenstvo)

a) Stručná príručka
b) Odmerka
c) Prúžok na testovanie tvrdosti vody
d) Trubička na mlieko (súprava)

8    Vyberateľná nádržka na vodu 
a) Viečko nádržky na vodu

9    Vyberateľný zásobník na zrnkovú kávu
a) Viečko zásobníka na zrnkovú kávu

10  Posuvný ovládač na nastavenie stupňa 
       mletia
11  Magnetický držiak (na spojovací prvok)
12  Vyberateľná zásuvka
       (na mletú kávu/čistiace tablety)
13  Držiak (na trubičku na mlieko)
14  Ochranný kryt (sparovacej jednotky)
15  Sparovacia jednotka

a) Uzamykací mechanizmus
b) Kryt

16  Vysúvacia páčka
17  Vyberateľná odkvapkávacia miska 

a) Kryt odkvapkávacej misky
b) Nádobka na kávovú usadeninu

18  Zberná miska
19  Držiak (na dlhú nasávaciu trubičku) 

a) Nasávacia trubička
20  Typový štítok (č. E, č. FD) 

21  Úložná polička so senzorom (na nádobku  
       na mlieko)
22  Nádobka na mlieko

a) Antikorová nádržka
b) Dolná časť viečka
c) Horná časť viečka

F Iné informácie o spotrebiči, ako
napríklad ako zmeniť uhol
otvárania dvierok, nájdete
v pokynoch na inštaláciu.

Ovládacie prvky
Tento spotrebič sa môže pochváliť 
používateľsky zrozumiteľným ovládaním 
ponuky, vďaka ktorému je obsluha 
spotrebiča čo najľahšia. Zároveň tento 
spotrebič poskytuje širokú ponuku funkcií. 
Znamená to teda možnosť výberu z veľkej 
škály možností len v niekoľkých málo 
krokoch.
Hlavný vypínač J
Hlavný vypínač J, ktorý nájdete 
po otvorení dvierok, sa používa 
na zapnutie spotrebiča alebo na jeho 
úplné vypnutie (odpojenie napájania).

F Dôležité upozornenie: Hlavný 
vypínač nepoužívajte, pokiaľ je 
spotrebič práve v chode. Spotrebič 
môžete vypnúť, iba pokiaľ je v 
energeticky úspornom režime, aby 
mohlo prebehnúť automatické 
prepláchnutie systému spotrebiča.

Tlačidlo I
Stlačením tlačidla  I zapnete 
spotrebič alebo ho prepnete do energeticky 
úsporného režimu. Dôjde k automatickému 
prepláchnutiu spotrebiča.
Prepláchnutie systému spotrebiča 
neprebehne:
-   pokiaľ je pri zapnutí stále zahriaty alebo 
-   pokiaľ pred jeho vypnutím neprebehol  
     výdaj kávy.

Spotrebič je pripravený na používanie, hneď 
ako sa na displeji zobrazia symboly na výber 
nápojov.

sk   Prehľad
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Tlačidlo A
Stlačte tlačidlo A ktorým sa otvorí 
ponuka. V tejto ponuke je možné vykonávať 
rôzne nastavenia, vyvolať informácie alebo 
spotrebič pripojiť k systému „Home 
Connect“ (pozrite časť „Ponuka“).
Tlačidlo E
Stlačením tlačidlaE otvoríte ponuku 
servisných programov. Spustite 
požadovaný program, tak ako je popísané 
v časti „Servisné programy“.

Tlačidlo B 
Stlačením tlačidla B otvorte ponuku 
„Príprava osobného nápoja“. Osobné 
nastavenie kávových nápojov je možné 
ukladať a znovu vyberať (pozrite časť 
„Osobné nápoje“).

Tlačidlo G
Pokiaľ po výbere nápoja stlačíte tlačidlo  
G zvolíte prípravu dvoch šálok nápoja 
naraz (pozrite časť „Dve šálky naraz“).

F A, 
 
E,

  
B

alebo G príslušnú ponuku opustíte.

Tlačidlo [štart/stop]
Stlačením tlačidla [štart/stop] spustíte 
buď prípravu nápoja alebo servisný 
program. Opätovným stlačením tlačidla 
C v priebehu prípravy nápoja 
dôjde k predčasnému zastaveniu výdaja 
nápoja.
Otočný volič
Otáčaním otočného voliča môžete 
prechádzať ponukou displeja alebo meniť 
parametre.
Displej (dotyková obrazovka)
Dotykom na dotykovej obrazovke môžete 
zobrazovať informácie na displeji alebo 
meniť nastavenia (pozrite časť „Displej“).

Uvedenie do prevádzky 
Všeobecne
Naplňte príslušné zásobníky a nádržku iba 
čistou, studenou, nesýtenou vodou 
a výhradne praženou zrnkovou kávou. 
Nepoužívajte zrnkovú kávu, ktorá bola 
glazovaná, karamelizovaná alebo ošetrená 
inými prísadami obsahujúcimi cukor, 
pretože by mohla spôsobiť upchatie 
sparovacej jednotky.

A Skôr, ako budete môcť spotrebič 
zapnúť a používať, je nutné ho 
zmontovať a zapojiť v súlade 
s priloženými pokynmi na inštaláciu.

Nastavenie spotrebiča
■ Odstráňte všetky plastové fólie.

F Dôležité upozornenie: Spotrebič 
používajte iba v miestnostiach, kde 
teplota neklesá pod bod mrazu. 
Pokiaľ bol spotrebič prepravovaný 
alebo skladovaný pri teplotách  
pod 0 °C, vyčkajte pred prvým  
použitím najmenej 3 hodiny.

■  

■ Vyberte nádržku na vodu, vypláchnite ju
a naplňte čerstvou vodou až po značku 
„max“.

■  Vráťte nádržku na vodu na miesto 
a zacvaknite ju.

■  Vyberte zásobník na zrnkovú kávu, naplňte
ho a vráťte na miesto.

■ Nastavte hlavný vypínač do polohy
i a zavrite dvierka spotrebiča.

Spotrebič sa začne nahrievať a spustí 
preplachovanie systému.
Aktivuje sa displej spotrebiča.
Na displeji sa zobrazí pokyn „Zvoľte jazyk“.
■ 

Objaví sa pokyn „Nastavte tvrdosť vody“.

Otáčajte otočným voličom, aby ste 
vybrali požadovaný jazyk, a potom na 
displeji stlačte možnosť [ Pokračovať ] .

Opätovným stlačením tlačidla 

Uchopte dvierka spotrebiča za zapustenú 
rúčku a otvorte ich.

Uvedenie do prevádzky   sk
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F Nastavenie správnej tvrdosti vody je 
dôležité, aby mohol spotrebič presne 
stanoviť, kedy sa má spustiť program 
na odstraňovanie vodného kameňa. 
Stupeň tvrdosti vody je prednastavený 
ako východiskový je 4. Pokiaľ máte 
v domácnosti inštalovaný zmäkčovač 
vody, nastavte, prosím, tvrdosť vody 
na stupeň 3. Stupeň tvrdosti vody si 
môžete zistiť tiež u svojho 
miestneho poskytovateľa vody.

■  Na určenie stupňa tvrdosti vody môžete 
použiť priložený testovací prúžok. 
Testovací prúžok krátko namočte do vody 
a po jednej minúte skontrolujte výsledok.

Stupeň  Tvrdosť vody  
Nemecko (°dH) Francúzsko (°fH)

1
2
3
4

1-7
8-14
15-21
22-30

1-13
14-25
26-38
39-54

■ 

■ Stlačte symbol L.

■ Aby ste teraz mohli pripojiť spotrebič k sieti
WLAN (domácej sieti), stlačte ponuku 
[ Nastavenie Home Connect“ ].  

■ Pokiaľ chcete spotrebič pripojiť k sieti 
WLAN až neskôr, stlačte symbol L. 
Objaví sa ponuka „Dokončiť nastavenie“�

■ Stlačte možnosť [ Uložiť ].
Nastavenie jazyka a tvrdosti vody bude 
uložené.

F Pokiaľ zvolíte možnosť [ Nastavenie 
Home Connect ] prečítajte si, prosím, 
podrobné informácie v časti „Home 
Connect“.

Hneď ako sa na displeji zobrazia symboly 
nápojov, spotrebič je pripravený 
na používanie.
Pri každom výdaji nápoja sa zapne 
integrovaný ventilátor a opäť sa vypne 
po niekoľkých minútach.

Pokiaľ spotrebič používate prvýkrát  
po spustení servisného programu alebo sa 
spotrebič dlhší čas nepoužíval, nebude mať 
prvý pripravený nápoj plnú arómu a nemali 
by ste ho konzumovať.
Pri prvom použití plne automatického 
kávovaru sa vytvorí „crema“ s dostatočnou 
hustotou a stabilitou až po niekoľkých 
prvých šálkach nápoja.

Vypnutie spotrebiča
■ Stlačte tlačidlo I. Spotrebič spustí 
preplachovanie systému a prepne sa  
do energeticky úsporného režimu.
Výnimka: Pokiaľ bola vydaná/nadávkovaná 
iba horúca voda, spotrebič sa vypne 
bez toho, aby došlo k spusteniu 
preplachovania systému.
■  Pokiaľ chcete spotrebič celkom vypnúť, 

otvorte dvierka spotrebiča a prepnite 
hlavný vypínač do polohy h.

F Dôležité upozornenie: Hlavný vypínač 
nepoužívajte, pokiaľ je spotrebič 
práve v chode. Spotrebič môžete 
vypnúť, iba pokiaľ je v energeticky 
úspornom režime, aby mohlo 
prebehnúť automatické 
prepláchnutie systému spotrebiča.
Východiskové nastavenie plne 
automatického kávovaru je napro-
gramované na dosiahnutie 
optimálneho výkonu. Spotrebič sa 
automaticky prepne do energeticky 
úsporného režimu po nastavenom čase 
a spustí sa preplachovanie systému 
(čas trvania je možné nastaviť, pozrite 
ponuku „Home Connect“ v časti 
„Ponuka“).
Spotrebič je vybavený senzorom. 
Pokiaľ sa používa nádobka na mlieko, 
zobrazia sa pri prepnutí spotrebiča  
do energeticky úsporného režimu  
na displeji zodpovedajúce informácie. 
Pokiaľ používate nádobku na mlieko, 
uchovávajte ju, prosím, v chladničke.

Zobrazí sa ponuka „Home Connect“.

Pomocou otočného voliča nastavte 
určený stupeň tvrdosti vody.

sk   Uvedenie do prevádzky
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Displej
Dotykmi na dotykovej obrazovke môžete 
zobrazovať informácie na displeji alebo 
meniť nastavenia.

Ukazatele
Displej zobrazuje zvolené nápoje, 
nastavenia a možnosti nastavenia, ako aj 
správy o prevádzkovom stave spotrebiča.

Príklady: 
Výber nápoja

Espresso 40 mlYYY

Nastaviť

Informácie
Zobrazená informácia po krátkom čase 
alebo po stlačení tlačidla zmizne.

Nádržka na vodu je takmer prázdna

Namiesto textu sa v dolnej ľavé časti 
displeja zobrazí malý symbol.

a  Zásobník na zrnkovú kávu je takmer    
        prázdny  
b  Nádržka na vodu je takmer prázdna 
c  Vymeňte vodný filter 
d    Je nutné spustiť čistiaci program 
e  Je nutné spustiť program na  
         odstraňovanie vodného kameňa  
f  Je nutné spustiť program calc'nClean

Výzvy na vykonanie zásahov

Naplňte nádržku vodou

F Po dokončení požadovaného 
zásahu, napr. naplnení nádržky
na vodu, príslušná správa 
a symbol zmizne.

Obsluha spotrebiča
Ponukou na displeji prechádzajte stlačením 
textov alebo symbolov na displeji 
a otáčaním otočného voliča (napr. pozrite 
časť „Nastavenie nápoja“).
Pri každom dotyku displeja zaznie zvukový 
signál. Tieto zvukové signály je možné 
zapínať alebo vypínať (pozrite časť „Ponuka 
– Zvuk tlačidiel“).

Príprava nápojov 
V tomto plne automatickom kávovare 
môžete používať zrnkovú kávu alebo mletú 
kávu (nikdy nie instantnú kávu).
V prípade, že budete používať zrnkovú 
kávu, kávovar ju pred každým sparením 
čerstvo pomelie. Pre zaistenie optimálnej 
kvality uchovávajte zrnkovú kávu 
v uzatvorenej nádobe na chladnom mieste.

F Dôležité upozornenie: Do nádržky 
na vodu každý deň nalejte novú 
čerstvú, nesýtenú, studenú vodu. 
Nádržka by mala vždy obsahovať 
vodu v množstve dostatočnom  
na prevádzkovanie tohto spotrebiča.
Tip: Šálky je potrebné predhrievať, 
napr. horúcou vodou. Toto pravidlo 
platí obzvlášť pre malé hrubostenné 
šálky na espresso. 
V niektorých nastaveniach sa káva 
pripravuje v dvoch fázach (pozrite 
časť „aromaDouble Shot“ a „Dve 
šálky naraz“). Čakajte, prosím, kým 
nebude proces celkom dokončený. 

Displej   sk
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sk  Príprava nápojov 

Výber nápoja 
Otočným voličom si môžete z ponuky 
vyberať rôzne nápoje:
V strede displeja sa zobrazí symbol 
zvoleného nápoja. V hornom riadku sa 
zobrazuje názov nápoja a aktuálne 
nastavené hodnoty, napr. informácie 
o intenzite a množstve nápoja.

Espresso 40 mlYYY

Nastaviť

Vyberať môžete z nasledujúcich nápojov:
Ristretto
Espresso
Espresso Macchiato 
Káva 
Cappuccino 
Latte Macchiato 
Caffe Latte 
Mliečna pena 
Teplé mlieko 
Horúca voda
Vybraný nápoj je možné pripraviť buď 
priamo zvolením prednastavených hodnôt
alebo si ho môžete nastaviť podľa vlastnej 
chuti.

Nastavenie nápoja
Na displeji stlačte tlačidlo [Nastaviť] 
a v závislosti od zvoleného nápoja sa 
zobrazia rôzne polia, pri ktorých môžete 
meniť nastavenia.
Polia, ktorých hodnoty je možné meniť, 
majú tmavé pozadia.
Príklad:
Hodnoty pre šálku kávy je možné 
meniť nasledujúcim spôsobom:
■  Otočným voličom zvoľte „Káva“.

Káva 120 mlYY

■ Stlačte tlačidlo [Nastaviť].
Zobrazí sa pole obsahujúce prednastavené 
hodnoty. Aktívne pole, napr. H má 
tmavé pozadie.

Káva

120 ml

Normálna Späť

YYY S

O
■ Otáčaním otočného voliča nastavte

požadovanú intenzitu, napr.  „YYYY“ (vysoká).

Káva

120 ml

O Normálna Späť

YYYYY S

■ Otočným voličom otáčajte, aby ste nastavili 
požadované množstvo kávy, napr. „160 ml“.

Nastaviť

■ Stlačte pole F.
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■ Stlačte pole D.
Káva

160 ml

Späť

YYYYY S

O
■ Otáčaním otočného voliča nastavte

požadovanú teplotu, napr. „vysoká“.

Káva

160 ml

Vysoká Späť

YYYYY S

P
■ Zvolené nastavenie uložte stlačením 

tlačidla [Späť] alebo spustením výdaja/
dávkovania nápoja.

F V závislosti od typu zvoleného 
nápoja existujú rôzne možnosti 
nastavenia.
Pri kávových nápojoch je možné 
napríklad nastaviť intenzitu, teplotu 
a množstvo, pri mliečnych iba 
množstvo.

Nastaviť je možné nasledujúce 
možnosti: Intenzita kávy

Y Veľmi jemná
Jemná
Bežná
Silná
Veľmi silná
aromaDouble Shot dvojité 
espresso, silné
aromaDouble Shot dvojité 
espresso, silné+
aromaDouble Shot dvojité 
espresso, silné++

YY
YYY
YYYY
YYYYY
XY

XYY

XYYY

F aromaDouble Shot
Čím dlhšie sa káva sparuje, tým sa 
do nápoja uvoľňuje väčšie množstvo 
horkých substancií a nežiadúcich 
aromatických látok.
To má negatívny vplyv na chuť 
a káva je tiež horšie stráviteľná. 
Pokiaľ teda máte radi obzvlášť silnú 
kávu, kávovar ponúka špeciálnu 
funkciu pre dvojité espresso 
aromaDoubleShot. V prípade 
prípravy polovičného množstva 
kávovar namelie a sparí čerstvé 
kávové zrná, aby došlo k uvoľneniu 
iba príjemných, aromatických vôní. 
Funkcia aromaDouble Shot nie je 
dostupná pre kávové nápoje ristretto, 
espresso macchiato a v prípade 
používania mletej kávy.

Teplota nápoja
Hodnoty pre kávové nápoje:

O Normálna
P Vysoká
Q     Veľmi vysoká

Hodnoty pre horúcu vodu:
70 ° C     Biely  čaj
80 ° C     Zelený čaj
90 ° C     Čierny  čaj
Max      Ovocný čaj 

Objem

S
Množstvo nápoja závisí od typu nápoja 
a je možné ho nastaviť v krokoch 
po 1 ml.

F Nadávkované množstvo nápoja môže 
kolísať v závislosti od kvality mlieka. 
Pokiaľ nebudú počas cca 30 sekúnd 
aktivované žiadne ovládacie prvky, 
spotrebič automaticky vypne režim 
nastavovania. Vykonané nastavenie 
sa automaticky uloží.

Normálna

Príprava nápojov   sk
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sk Príprava s použitím zrnkovej kávy

Príprava s použitím zrnkovej 
kávy
Spotrebič musí byť pripravený na používanie.
■ Pod výpust nápoja umiestnite šálku.
■ Na voľbu nápoja použite otočný volič

a zvoľte možnosti „Ristretto“, „Espresso“
alebo „Káva“.

Na displeji sa zobrazí zvolený nápoj spolu 
s prednastavenými hodnotami pre 
intenzitu kávy a množstvo tohto nápoja.

Káva 160 ml

Nastaviť

YYYY

F Na displeji sa zobrazí zvolený nápoj 
spolu s prednastavenými hodnotami 
pre intenzitu kávy a množstvo tohto 
nápoja.

■ Výdaj/nadávkovanie nápoja spustíte
stlačením tlačidla [štart/stop]. Káva sa
sparí a naleje sa do šálky.
Opätovným stlačením tlačidla [štart/stop] 
dávkovanie predčasne zastavíte.

Príprava s použitím mlieka
Tento plne automatický kávovar disponuje 
integrovaným výpustom na nápoj. Používa 
sa na prípravu kávových nápojov s mliekom 
alebo tiež mliečnej peny a teplého mlieka.

Nebezpečenstvo popálenia!
Výpust nápoja sa zahrieva na vysokú 
teplotu. Po použití sa výpustu 
nedotýkajte, pokiaľ nevychladne.

B

Je určená výhradne na používanie 
v domácnosti a ukladanie mlieka v chladničke. 
Táto izolovaná nádobka dokáže uchovať 
mlieko v chlade na niekoľko hodín.

F Dôležité upozornenie: Skôr, ako 
budete otvárať dvierka spotrebiča, 
odstráňte šálky či poháre, aby 
nespadli.

Pripojenie nádobky na mlieko alebo 
škatule s mliekom:
■ Otvorte dvierka spotrebiča.
■ Otvorte kryt výpustu nápoja smerom

k prednej časti.
■ Pripojte a zaistite trubičky na mlieko a pri-

pájacie prvky tak, ako je zobrazené
na obrázku.

■ 

■

Z prednej strany pevne pripojte kryt 
na výpust nápoja.
Pripojte nasávaciu trubičku a vložte ju do 
nádobky na mlieko alebo škatule s mliekom.

■ Zavrite dvierka spotrebiča.

F Zaschnuté zvyšky mlieka sa zle 
odstraňujú. Preto nezabudnite systém 
vždy vyčistiť (pozrite časť „Čistenie 
mliečneho systému“). 

Nádobka na mlieko
Nádobka na mlieko bola navrhnutá 
špeciálne na používanie spoločne s týmto 
plne automatickým kávovarom. 
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Pod výpust nápoja umiestnite šálku 
alebo pohár.

Kávové nápoje s mliekom 
■ 

■  Pomocou otočného ovládača zvoľte 
nápoj: „Espresso Macchiato“, 
„Cappuccino“, „Latte Macchiato“ alebo 
„Caffe Latte“.

Na displeji sa zobrazí zvolený nápoj spolu 
s prednastavenými hodnotami pre intenzitu 
kávy a množstvo tohto nápoja.

F Nastavenie je možné zmeniť podľa 
popisu uvedeného v časti 
„Nastavenie nápoja“.

■ Výdaj/nadávkovanie nápoja spustíte
stlačením tlačidla [ start/stop ].

Výdaj/nadávkovanie nápoja spustíte 
stlačením tlačidla [štart/stop]. Najprv sa 
do šálky alebo pohára naleje mlieko. Potom 
kávovar sparí kávu a napustí ju do šálky 
alebo pohára.
Opätovným stlačením tlačidla [štart/stop] 
aktuálne prebiehajúci krok procesu 
predčasne zastavíte.

Mliečna pena alebo teplé mlieko
■

■  

Pod výpust nápoja umiestnite šálku 
alebo pohár.
Pomocou otočného voliča zvoľte 
možnosť „Mliečna pena“ alebo „Teplé 
mlieko“.

F Nastavenie je možné zmeniť podľa 
popisu uvedeného v časti 
„Nastavenie nápoja“.

■ Výdaj/nadávkovanie nápoja spustíte
stlačením tlačidla [štart/stop].

Z výpustu sa nadávkuje mliečna pena 
alebo teplé mlieko.
Opätovným stlačením tlačidla [štart/stop] 
aktuálne prebiehajúci krok procesu 
predčasne zastavíte.

Príprava s použitím 
mletej kávy

F V prípade prípravy nápoja s použitím 
mletej kávy nie sú funkcie nastavenia 
intenzity kávy a dávkovanie do dvoch 
šálok k dispozícii naraz.

Spotrebič musí byť pripravený na používanie.
■
■

■ 

Otvorte dvierka spotrebiča. 
Vyberte zásuvku na mletú kávu. 
Vyberateľná zásuvka musí byť suchá.
Nasypte do nej mletú kávu (max. 2 odmerné 
lyžičky). Nestláčajte ju.

F Pozor!
Nepoužívajte zrnkovú ani instantnú 
kávu.

■
■

Zásuvku na mletú kávu vložte späť.
Zavrite dvierka spotrebiča. Na displeji sa 
zobrazí symbol U�

F Pokiaľ nedôjde k nadávkovaniu kávy  
do 90 sekúnd, sparovacia komora sa 
automaticky vyprázdni, aby nedošlo 
k pretečeniu. Následne spotrebič spustí 
prepláchnutie systému.

■ 
■ 

Pod výpust nápoja umiestnite šálku.
Pomocou otočného voliča zvoľte kávový 
nápoj alebo kávový nápoj s mliekom.

Na displeji sa zobrazí zvolený nápoj spolu 
s hodnotami prednastavenými pre tento nápoj.

F Nastavenie je možné zmeniť podľa 
popisu uvedeného v časti „Nastavenie 
nápoja“.
Pri príprave kávových nápojov 
s mliekom, prosím, dodržujte pokyny 
uvedené v časti „Príprava s použitím 
mlieka“.

■ Výdaj/nadávkovanie nápoja spustíte 
stlačením tlačidla [štart/stop]. 

Dôležité upozornenie: Skôr, ako budete  
otvárať dvierka spotrebiča, odstráňte  
šálky či poháre, aby nespadli.

Príprava s použitím mletej kávy   sk
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sk Dávkovanie horúcej vody

Káva sa sparí a naleje sa do šálky. Pokiaľ 
zvolíte prípravu kávového nápoja 
s mliekom, kávovar najskôr nadávkuje  
do šálky mlieko a až potom sparenú kávu.

F Pri výrobe ďalšieho nápoja
z mletej kávy postup zopakujte.

Nebezpečenstvo popálenia!
Výpust nápoja sa zahrieva na vysokú 
teplotu. Po použití sa ho 
nedotýkajte, kým nevychladne.

Dávkovanie horúcej vody 

B 

■ 

■  

Vyberte trubičku na mlieko z nádobky  
na mlieko.

■

Z výpustu očistite všetky zvyšky mlieka 
alebo kávy.
Pod výpust nápoja umiestnite šálku alebo 
pohár.
Pomocou otočného voliča zvoľte možnosť 
„Horúca voda“.

F Nastavenie je možné zmeniť podľa 
popisu uvedeného v časti 
„Nastavenie nápoja“.

■ 

■ 

■

Výdaj/nadávkovanie nápoja spustíte 
stlačením tlačidla [štart/stop].
Zobrazí sa správa „Vybrali ste z nádobky 
na mlieko trubičku na mlieko?“.
Pokiaľ je trubička na mlieko pripojená, 
vyberte ju a na displeji stlačte možnosť 
[Áno].

Z výpustu na nápoj začne vytekať horúca 
voda. Opätovným stlačením tlačidla [štart/
stop] tento proces predčasne zastavíte.

Osobné nápoje
Stlačením tlačidla               otvoríte ponuku na 
prípravu osobného nápoja.
Na uloženie nápoja môžete použiť až 8 miest. 
Vaše obľúbené nápoje, ktoré často používate, 
si môžete uložiť so všetkými nastavovanými 
hodnotami.

B

F Stlačením tlačidla B
môžete ponuku kedykoľvek opustiť 
bez toho, aby ste vykonali uloženie.

Zadanie alebo zmena nápoja
■ Stlačte tlačidlo  B.
Zobrazí sa ponuka miest v pamäti 
spotrebiča.

mojaKava 1

Vytvorenie nápoje

■ Pomocou otočného voliča zvoľte voľné 
miesto v pamäti (prázdna šálka), kde môžete 
uložiť nový nápoj, alebo si vyberte už 
obsadené miesto v pamäti, ktorého nápoj 
chcete zmeniť alebo vymazať.

■ Vo voľnom mieste v pamäti si môžete 
vytvoriť nápoj voľbou [Vytvoriť nápoj] alebo 
v obsadenom mieste pamäte môžete 
vykonať zmenu nápoja [Zmeniť nápoj].

F Pokiaľ zvolíte možnosť [Vymazať nápoj], 
dôjde k vymazaniu nastavenia 
v príslušnom mieste v pamäti, ktoré sa 
tak uvoľní.

Otvorí sa ponuka na zmenu nastavenia 
nápoja.
Zobrazí sa posledný vydaný nápoj spolu 
s posledným vybraným nastavením.

Pokiaľ nechcete posledný vydaný nápoj 
uložiť, vyberte pomocou otočného voliča 
ďalší nápoj.

■

Stlačte každé nastavenie, ktoré chcete 
zmeniť, a pomocou otočného voliča 
nastavte požadované hodnoty.

■

■ 
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Zobrazia sa ďalšie možnosti nastavenia 
v závislosti od možnosti zvolenej v ponuke.
■ Pokiaľ chcete vykonať ďalšie nastavenie,

stlačte tlačidlo [Pokračovať].

F Pri mliečnych nápojoch môžete 
nastaviť pomer mlieka a kávy.

■ Nastavenie je možné uložiť 
pod konkrétnym názvom. Stlačte možnosť 
[Uložiť názov]. Otvorí sa maska na zadanie 
názvu.

3 4 5 6 7 8 9 ´ _ < A B C D E F G H I J K

A _ _ _ _ _ _ _ _ _

UložiťZrušiť

■ Pomocou otočného voliča zvoľte
v hornom riadku písmeno alebo symbol.

■ Stlačením tlačidla g potvrdíte zvolené

■ 

■ 

■ 

písmeno alebo ho tlačidlom K
vymažete.
Voľte ďalšie písmená alebo symboly 
a potvrďte ich.
Pokiaľ chcete zo zadávania odísť bez toho, 
aby ste vykonali akúkoľvek zmenu, stlačte 
tlačidlo [Zrušiť] a otvorte ponuku nápojov.
Tlačidlom [Uložiť] zadanie potvrdíte. 
Otvorí sa ponuka na výber.

■ Stlačením tlačidla B ponuku
opustíte.

Voľba osobného nápoja 
a výdaj nápoja
■ Stlačte tlačidlo B.

■ 

■  

    Otvorí sa ponuka miest v pamäti spotrebiča.
■ Požadované miesto v pamäti nájdete 

pomocou otočného voliča.
Pod výpust nápoja umiestnite šálku alebo 
pohár.
Výdaj/nadávkovanie nápoja spustíte 
stlačením tlačidla [štart/stop].

Dve šálky naraz 
Prípravu dvoch šálok nápoja naraz zvolíte 
stlačením tlačidla G. Nastavenie sa 
zobrazí symbolom druhej šálky kávy a ako 
text, napr. „2× Espresso“.

■ Stlačte tlačidlo G.
■ Pod výpust nápoja umiestnite naľavo

a napravo dve šálky.
■ Výdaj/nadávkovanie nápoja spustíte

stlačením tlačidla [štart/stop].

Zvolený nápoj sa pripraví a nadávkuje  
do oboch šálok.

F Nápoj sa pripravuje v dvoch fázach 
(káva sa melie v dvoch krokoch).
Čakajte, prosím, kým nebude proces 
celkom dokončený. Dve šálky naraz nie 
je možné pripraviť, pokiaľ zvolíte 
nastavenie „aromaDouble Shot“ (Dvojité 
espresso) alebo „Mletá káva“.

Zmeny nastavenia mlynčeka 
Tento plne automatický kávovar disponuje 
nastaviteľným mlynčekom kávy. Tento 
systém umožňuje individuálne nastavenie 
stupňa mletia.
■ Otvorte dvierka spotrebiča.
■ Posuvným ovládačom nastavte stupeň

mletia od jemne mletej kávy V až
po hrubo mletú kávu W.

■ Dvierka spotrebiča opäť zavrite.

■ Pomocou otočného voliča zvoľte
na displeji požadovaný nápoj.

 Zmeny nastavenia mlynčeka   sk
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F Pri tmavo praženej zrnkovej káve 
zvoľte jemnejšie mletie, pri svetlejšie 
praženej káve hrubšie mletie.

Tip: Stupeň mletia nastavujte len 
v malých krokoch. 
Nové nastavenie nebude ihneď 
viditeľné, ale prejaví sa až po druhej 
šálke kávy.
Pokiaľ sa na displeji zobrazí správa 
„Zvoľte hrubší stupeň mletia“, 
znamená to, že je zrnková káva 
namletá príliš jemne. Upravte 
nastavenie stupňa mletia na hrubší 
stupeň. 

Detská poistka
Spotrebič je možné uzamknúť, aby ste 
deti ochránili pred prípadným popálením 
alebo oparením.
■ Tlačidlo [menu] stlačte a podržte

aspoň 4 sekundy.
Na displeji sa krátko zobrazí správa „Detská 
poistka aktivovaná“.
Teraz nie je možné vykonávať žiadne ďalšie 
operácie. Môžete iba stlačiť tlačidlo [on/off].
■ Pre deaktiváciu detskej poistky stlačte

tlačidlo [menu] a podržte ho aspoň
4 sekundy.

Na displeji sa krátko zobrazí správa „Detská 
poistka deaktivovaná“.

Ponuka
Táto ponuka sa používa na zmeny 
individuálneho nastavenia, prístup 
k informáciám a spúšťanie procesov.
■ Stlačením tlačidla [menu] otvorte

ponuku.
Zobrazia sa rôzne možnosti nastavenia. 

Prechádzanie ponukou:
Stlačením tlačidiel [ < ] a [ > ] môžete 
vyberať rôzne možnosti nastavenia, napr. 
„Jazyk“. 

Otáčaním ovládača nastavte napr. „Slovensky“.

Nastavenie

Jazyk

Slovensky

1/12

Napríklad:
Nastavte, aby sa spotrebič po 15 minútach 
automaticky vypol.
■

■ 

■  

■  

■  

Na displeji sa zobrazí voľba nápoja.

F 

Stlačte tlačidlo [menu]. Otvorí sa 
ponuka.
Opakovane stlačte tlačidlo [>], kým sa 
na displeji nezobrazí možnosť „Vypnúť 
po“.
Otáčaním otočného voliča nastavte čas 
na „0 h 15 min.“.
Stlačte tlačidlo [menu]. Zobrazí sa 
správa „Uložiť zmeny?“.
Stlačte možnosť [Uložiť]. Príslušné 
nastavenie sa uloží.

Ponuku môžete kedykoľvek opustiť 
stlačením tlačidla [menu]. Pokiaľ 
v priebehu približne 30 sekúnd 
nezadáte žiadnu voľbu, ponuka sa 
automaticky zavrie a nastavenie 
nebude uložené.

Nastaviť môžete tieto možnosti:
Jazyk
Nastavenie jazyka požadovaného 
pre zobrazovanie správ na displeji.
Tvrdosť vody
Nastavenie podľa lokálneho stupňa tvrdosti 
vody.
Môžete zvoliť stupeň „1 (mäkká)“ až stupeň 
„4 (veľmi tvrdá)“. Prednastavený stupeň 
tvrdosti vody je 4 (veľmi tvrdá).

F Nastavenie správnej tvrdosti vody je 
dôležité, aby mohol spotrebič presne 
stanoviť, kedy sa má spustiť program 
na odstraňovanie vodného kameňa. 
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Tvrdosť vody si môžete overiť pomocou 
priloženého testovacieho prúžku alebo sa 
opýtať svojho dodávateľa vody. Pokiaľ 
máte v domácnosti nainštalované 
zariadenie na zmäkčovanie vody, zvoľte, 
prosím, nastavenie „Zmäkčovač vody“.

Vodný filter
Pokiaľ do spotrebiča vložíte, vymeníte 
alebo z neho odstránite vodný filter, je 
nutné vykonať v ponuke zodpovedajúce 
nastavenie „Vložený“, „Vymenený“ alebo 
„Odstránený“.

F Vodný filter znižuje množstvo 
nánosov vodného kameňa a nečistôt 
vo vode a zlepšuje tak chuť kávy.
Vodné filtre môžete zakúpiť 
v obchodoch alebo v zákazníckom 
servise (pozrite časť „Príslušenstvo“).

Vloženie alebo výmena vodného filtra:
Nový vodný filter musíte pred použitím 
opláchnuť.
■ Pomocou otočného voliča zvoľte

buď „Vložiť“ alebo „Vymeniť“.
■ Vodný filter pevne zasuňte do otvoru

vo vodnej nádržke.

■ 

■  

 Naplňte nádržku na vodu vodou až 
po značku „max“.
Vyberte trubičku na mlieko z nádobky  
na mlieko a zavrite dvierka.

F Pozor: Pri zatváraní dvierok nesmie 
dôjsť k priškripnutiu trubičky.

■ 

■

■

Spotrebič je opäť pripravený na použitie.   

F Preplachovanie filtra zároveň aktivuje 
nastavenie na zobrazenie upozornenia 
na výmenu filtra.

Hneď ako sa na displeji zobrazí správa 
„Vymeňte vodný filter“, filter už nie je 
účinný. Vymeňte ho tiež najneskôr 
po dvoch mesiacoch. Je nutné ho 
vymeniť z hygienických dôvodov, a aby 
nedochádzalo k tvorbe vodného kameňa 
(ktorý by mohol spotrebič poškodiť).
■ Pokiaľ do spotrebiča nevložíte nový

filter, zvoľte možnosť „Odstránený“
a stlačte tlačidlo [štart/stop].

Zobrazí sa správa „Vyberte filter, vráťte 
nádržku na vodu na miesto, zavrite dvierka“.

F Pokiaľ sa spotrebič dlhší čas nepoužíval 
(napríklad počas dovolenky), bolo by 
potrebné existujúci filter pred ďalším 
použitím spotrebiča prepláchnuť. 
Prepláchnutie vykonáte jednoducho 
prípravou jednej šálky horúcej vody.

Podrobné informácie o vodnom filtri nájdete 
v príručke dodanej spolu s filtrom.
Home Connect
Nastavenie pre pripojenie k sieti WLAN 
(domácej sieti) a mobilným zariadeniam 
(pozrite časť „Home Connect“). 

Pod výpust umiestnite nádobu 
s objemom aspoň 0,5 l.
Stlačte tlačidlo [štart/stop]. 
Teraz bude voda pretekať filtrom 
a preplachovať.
Vodu z nádoby potom vylejte.

Vypnúť po...
Nastavenie času, ktorý má spotrebič vyčkať 
po poslednom vydanom nápoji, kým spustí  
automatické prepláchnutie systému a vypne  
sa. Zadať môžete hodnoty od 15 minút 
do 8 hodín. Nastavenie z továrne je 30 minút. 
Osvetlenie
Nastavenie osvetlenia výpustu nápoja. Môžete  
zvoliť možnosti „Zapnúť“, „Pri používaní“ alebo  
„Vypnúť“.

Jas osvetlenia 
Nastavenie jasu osvetlenia výpustu nápoja.  
Môžete zvoliť stupne od „Stupeň 1“ až 
po „Stupeň 10“.
Jas displeja
Nastavenie jasu osvetlenia displeja. 

Ponuka   sk
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Zvuktlačidiel
Zvuk tlačidiel môžete zapnúť alebo vypnúť.

F Pokiaľ dôjde k odpojeniu spotrebiča 
od zdroja energie alebo dôjde 
k výpadku prúdu, nastavenie času 
a dátumu sa stratí.

Hodiny
Nastavenie aktuálneho času.
Dátum – deň
Nastavenie aktuálneho dňa.
Dátum – mesiac
Nastavenie aktuálneho mesiaca.
Dátum – rok
Nastavenie aktuálneho roku.
Ochrana pred mrazom
Je to servisný program, ktorý chráni 
spotrebič pred poškodením mrazom 
v priebehu prepravy a skladovania. 
Tento program spotrebič celkom 
vyprázdni.
■ Program spustíte stlačením tlačidla

[Štart].
■ Nádržku na vodu vyprázdnite a vložte

späť na miesto.
■ Pokiaľ používate nádobku na mlieko, 

vyberte ju a zavrite dvierka.
Spotrebič automaticky vyprázdni 
všetky trubičky.
■ Odkvapkávaciu misku

vyprázdnite a vráťte na miesto.
Informácie o nápojoch
Na displeji sa zobrazí, koľko nápojov 
bolo od prvého použitia pripravených.
■ Informácie zobrazíte stlačením 

možnosti [Zobraziť]. 
Východiskové nastavenie
Resetujete všetky svoje vlastné 
nastavenia na stav, v akom bol spotrebič 
dodaný.
■ Pomocou otočného voliča zvoľte

možnosť „Resetovať“.
Zobrazí sa správa „Ste si istí?“.

■ Stlačením tlačidiel [Resetovať] alebo 
[Zrušiť] voľbu potvrdíte alebo prerušíte.

Home Connect
Tento plne automatický kávovar je možné 
pripojiť k sieti Wi-Fi a môže sa vzdialene
ovládať prostredníctvom mobilného zariadenia 
(napr. tabletu alebo smartfónu). Aplikácia 
Home Connect ponúka ďalšie funkcie, ktoré 
dokonale rozširujú možnosti pripojeného 
domáceho spotrebiča.
Pokiaľ spotrebič nie je pripojený k sieti WLAN 
(domácej sieti), funguje rovnakým spôsobom, 
ako plne automatický kávovar bez možnosti 
pripojenia k sieti, a môžete ho ovládať bežným 
spôsobom, t. j. cez displej. 

F Nezabudnite, prosím, dodržiavať 
bezpečnostné pokyny uvedené  
na začiatku tejto príručky. Tieto pokyny 
je nutné dodržiavať tiež pri ovládaní 
spotrebiča prostredníctvom aplikácie 
Home Connect a najmä keď nie ste 
doma. Postupujte tiež podľa pokynov 
zobrazovaných v aplikácii Home 
Connect. Ovládanie priamo na spotrebiči 
je vždy prioritné a v jeho priebehu nie je 
možné spotrebič ovládať s pomocou 
aplikácie Home Connect.

Nastavenie
Aby ste mohli vykonať nastavenie 
prostredníctvom aplikácie Home Connect, 
musíte mať nainštalovanú túto aplikáciu 
v mobilnom zariadení (napr. v tablete alebo 
v smartfóne). Dodržujte, prosím, príslušné 
pokyny uvedené v dokumentácii Home 
Connect. Pre vykonanie nastavenia pokračujte 
podľa postupu uvedeného v aplikácii.
Prihlásenie spotrebiča do siete WLAN je možné 
vykonať v úvodnom nastavení plne 
automatického kávovaru buď priamo, alebo 
cez ponuku (najprv stlačte tlačidlo [menu], 
ktorým otvoríte ponuku):
■ Stlačte opakovane tlačidlo so šípkou [>],

kým sa na displeji nezobrazí ponuka
„Home Connect“.

Zobrazenie hodín
Možnosť zobrazenia času a dátumu môžete  
nastaviť na „Vypnuté“ alebo  
„Digitálne“ (zapnutie). Toto nastavenie je  
možné zmeniť v nasledujúcich možnostiach  
ponuky.
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■

Stlačte možnosť [Nastavenie Home 
Connect].
Stlačením možnosti [Vypnutie Wi-Fi] 
spustíte bezdrôtovú komunikáciu. Na 
displeji sa zobrazí správa „Zapnutie Wi-Fi“.
Stlačte tlačidlo [Pripojiť k sieti]. Zobrazí sa 
nasledujúca ponuka: [Pripojiť automaticky] 
a [Pripojiť manuálne].

■ 

F Pokiaľ má router funkciu WPS, zvoľte, 
prosím, možnosť [Pripojiť 
automaticky].

■  

Automatické pripojenie do siete 
WLAN (domácej siete)
■ Stlačte tlačidlo [Pripojiť automaticky]. 

Na displeji sa zobrazí správa [Automatické 
pripojenie k sieti].
V priebehu niekoľkých minút stlačte 
tlačidlo WPS na routeri domácej siete 
a vyčkajte, kým sa na displeji plne 
automatického kávovaru nezobrazí správa 
„Pripojenie k sieti prebehlo úspešne“.

Na mobilnom zariadení otvorte aplikáciu.
Stlačte možnosť [Ďalej].

Stlačte možnosť [Pripojiť sa k aplikácii]. 
Plne automatický kávovar sa pripojí 
k aplikácii.
Vyčkajte, kým sa na displeji krátko 
nezobrazí správa [Pripojenie k aplikácii 
prebehlo úspešne].
Stlačte možnosť [Vzdialený štart]. Zobrazí 
sa varovná správa.
Stlačte možnosť [Ďalej] a prečítajte si 
varovnú správu.
Stlačte možnosť [Potvrdiť].

■ 

■ 
■ 

■

■ 

■ 

■ 

S mobilným zariadením budete teraz môcť 
funkcie plne automatického kávovaru 
využívať prostredníctvom aplikácie naplno.

F Pokiaľ zvolíte možnosť [Vzdialené 
spustenie] – [Deaktivovať], zobrazia 
sa v aplikácii Home Connect režimy 
plne automatického kávovaru. 
Môžete vykonať nastavenie, ale nie 
je možné spustiť výdaj nápoja.

Manuálne pripojenie do siete 
WLAN (domácej siete)
■ Stlačte možnosť [Manuálne pripojenie]. Plne 

automatický kávovar vykoná nastavenie 
samostatnej siete WLAN, do ktorej sa budete 
môcť pripojiť prostredníctvom tabletu alebo 
smartfónu.
Na displeji sa zobrazí SSID (názov) a kľúč 
(heslo) tejto siete.
Prihláste svoje mobilné zariadenie do siete 
plne automatického kávovaru s pomocou 
SSID „HomeConnect“ a kľúča 
„HomeConnect“.
Na svojom mobilnom zariadení spustite 
aplikáciu a postupujte v nej podľa pokynov 
na prihlásenie k sieti a podľa dodanej 
dokumentácie Home Connect.

■ 

■ 

Proces prihlásenia bude dokončený, hneď 
ako sa na displeji plne automatického 
kávovaru krátko zobrazí správa „Prihlásenie 
k sieti prebehlo úspešne“.
■
■

Stlačte možnosť [Ďalej].
Stlačte možnosť [Pripojiť sa k aplikácii]. 
Plne automatický kávovar sa pripojí 
k aplikácii.
Vyčkajte, kým sa na displeji krátko 
nezobrazí správa [Pripojenie k aplikácii 
prebehlo úspešne].
Stlačte možnosť [Vzdialené spustenie]. 
Zobrazí sa varovná správa.
Stlačte možnosť [Ďalej] a prečítajte si 
varovnú správu.
Stlačte možnosť [Potvrdiť].

■ 

■ 

■ 

■ 

S mobilným zariadením budete teraz môcť 
funkcie plne automatického kávovaru využívať 
prostredníctvom aplikácie naplno.

F Pokiaľ zvolíte možnosť [Vzdialené 
spustenie] – [Deaktivovať], zobrazia 
sa v aplikácii Home Connect režimy 
plne automatického kávovaru. 
Môžete vykonať nastavenie, ale nie 
je možné spustiť výdaj nápoja.

■

Home Connect   sk
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Zapínanie a vypínanie Wi-Fi
Wi-Fi je možné podľa potreby zapnúť 
stlačením možnosti „Zapnúť“ alebo vypnúť 
stlačením možnosti „Vypnúť“ (napríklad 
pokiaľ ste na dovolenke).

F Informácie o sieti zostanú zachované 
i po vypnutí spotrebiča. Po zapnutí 
vyčkajte niekoľko sekúnd, kým sa 
plne automatický kávovar opäť k sieti 
WLAN nepripojí. V sieťovom 
pohotovostnom režime požaduje 
spotrebič príkon max. 2 W.

■ 

■ 

■

■ 

Stlačte tlačidlo [menu], ktorým sa otvorí 
ponuka.
Stlačte opakovane tlačidlo so šípkou [>], 
kým sa na displeji nezobrazí ponuka 
„Home Connect“.
Stlačte možnosť [Nastavenia Home 
Connect].
Stlačením možnosti [Wi-Fi] zapnete 
stlačením možnosti „Zapnúť“ alebo 
vypnete stlačením možnosti „Vypnúť“ 
bezdrôtový modul.

Ďalšie možnosti nastavenia 
Aplikáciu Home Connect si môžete 
kedykoľvek prispôsobiť podľa svojich 
vlastných potrieb.
Poznámka: Plne automatický kávovar musí 
byť pripojený k sieti WLAN. 

Odpojenie
Plne automatický kávovar môžete od siete 
WLAN kedykoľvek odpojiť.

F Pokiaľ plne automatický kávovar od 
siete WLAN odpojíte, nebude možné 
ho ovládať prostredníctvom aplikácie 
Home Connect.

■ 

■

■

■ Stlačte možnosť [Odpojiť od siete].
Dôjde k odpojeniu od siete a aplikácie. 
Bude tiež vypnuté Wi-Fi a funkcia 
vzdialeného spustenia.

F Informácie o sieti WLAN sa vymažú.

Aplikáciu Home Connect môžete 
nainštalovať na akýkoľvek počet mobilných 
zariadení, ktoré potom môžete používať 
na pripojenie k plne automatickému 
kávovaru. Plne automatický kávovar už 
musí byť pripojený k sieti WLAN.
■ 
■

■ 

■

■ 
■ 

Na mobilnom zariadení otvorte aplikáciu.
Stlačte tlačidlo [menu], ktorým sa otvorí 
ponuka.
Stlačte opakovane tlačidlo so šípkou [>], 
kým sa na displeji nezobrazí ponuka 
„Home Connect“.
Stlačte možnosť [Nastavenie Home 
Connect].
Stlačte možnosť [Ďalej].
Aby ste pripojili spotrebič k aplikácii, 
stlačte možnosť [Pripojiť sa k aplikácii].

Vzdialené spustenie

Pokiaľ si prajete napr. spustiť výdaj nápoja plne 
automatického kávovaru prostredníctvom 
mobilného zariadenia, musíte mať aktivovanú 
funkciu Vzdialené spustenie.

B Nebezpečenstvo popálenia!
Pokiaľ by došlo k vzdialenému 
spusteniu bez prítomnosti obsluhy, 
mohlo by dôjsť k opareniu iných osôb, 
pokiaľ by v momente dávkovania 
horúceho nápoja siahali do miesta 
pod dávkovačom. V prípade 
vzdialeného spúšťania spotrebiča 
bez prítomnosti obsluhy si musíte byť 
preto istí, že nemôže dôjsť 
k ohrozeniu ďalších osôb, najmä detí, 
alebo majetku.

F Textové pole [Vzdialené spustenie] sa 
zobrazuje, iba pokiaľ prebehlo úspešné 
pripojenie k aplikácii Home Connect. 
Pokiaľ funkciu Vzdialené spustenie 
vypnete, zobrazia sa v aplikácii Home 
Connect iba režimy plne automatického 
kávovaru.

■ Stlačte tlačidlo [menu], ktorým sa otvorí
ponuka.

■ Stlačte opakovane tlačidlo so šípkou [>],
kým sa na displeji nezobrazí ponuka
„Home Connect“.

Stlačte tlačidlo [menu], ktorým sa otvorí 
ponuka.
Stlačte opakovane tlačidlo so šípkou [>], 
kým sa na displeji nezobrazí ponuka 
„Home Connect“.
Stlačte možnosť [Nastavenie Home 
Connect].

Pripojenie cez aplikáciu
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■ 

■ 

■
■

Inform§cie o spotrebiľi
Zobrazenie informácií o sieti a spotrebiči.

Stlačte tlačidlo [menu], ktorým sa otvorí 
ponuka.
Stlačte opakovane tlačidlo so šípkou [>], 
kým sa na displeji nezobrazí ponuka 
„Home Connect“.
Stlačte možnosť [Nastavenie Home 
Connect].
Stlačte možnosť [Ďalej].
Stlačte možnosť [Informácie 
o spotrebiči]. Na niekoľko sekúnd sa 
zobrazí SSID, IP, adresa MAC a sériové 
číslo spotrebiča.

Informácie o ochrane dát
Pri prvom pripájaní plne automatického 
kávovaru k sieti WLAN, ktorá je pripojená 
k internetu, prenesie spotrebič 
nasledujúce kategórie dát na server Home 
Connect (úvodná registrácia):
■ Jednotná identifikácia spotrebiča 

(zahrňujúca kódy spotrebiča, ako aj 
adresu MAC inštalovaného 
komunikačného modulu Wi-Fi).
Bezpečnostný certifikát komunikačného 
modulu Wi-Fi (na zaistenie bezpečného 
pripojenia).
Aktuálna verzia softwaru a hardwaru plne 
automatického kávovaru.

■

■ 

Táto úvodná registrácia pripraví funkcie 
aplikácie Home Connect na používanie 
a je potrebná iba pri prvej požiadavke  
na používanie funkcií Home Connect.

F Upozorňujeme vás, že funkcie 
Home Connect je možné používať 
iba spolu s aplikáciou Home 
Connect. Informácie o ochrane dát 
nájdete aj v aplikácii Home 
Connect.

Vyhlásenie o zhode 
Spoločnosť BSH Hausgerate GmbH týmto 
vyhlasuje, že spotrebič, ktorý disponuje 
funkciou Home Connect, spĺňa základné 
požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia 
direktívy 1999/5/ES.

Starostlivosť a každodenné 
čistenie

ENebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom!

■ 

■

■

■

 Očistite vonkajšie časti spotrebiča mäkkou, 
 vlhkou handričkou.
 Displej očistite pomocou handričky 
 z mikrovlákna.
 Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky    
 obsahujúce alkohol alebo lieh.   
 Nepoužívajte abrazívne tkaniny či čistiace 
 prostriedky.

■ Akékoľvek nánosy vodného kameňa,
zvyšky kávy alebo mlieka a čistiaceho alebo
odvápňovacieho prostriedku vždy ihneď
očistite. Pod takými nánosmi by sa mohla
tvoriť korózia.

F Nové absorpčné tkaniny môžu 
obsahovať soli. Soli môžu vytvoriť 
korózny povlak na nehrdzavejúcej oceli 
a preto je nutné pred ďalším používaním 
spotrebič opláchnuť.

■

■

Stav akéhokoľvek predchádzajúceho 
resetovania do východiskového stavu.

■ 

Spotrebič nikdy neponárajte do vody. 
Nečistite spotrebič pomocou parných 
čističov.

Stlačte možnosť [Nastavenie Home 
Connect].
Stlačte možnosť [Ďalej].
Stlačte možnosť [Vzdialené spustenie], 
prostredníctvom ktorého budete môcť 
funkciu vzdialeného spustenia „Zapnúť“ 
alebo „Vypnúť“.

■
■

Home Connect   sk
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sk    Starostlivosť a každodenné čistenie

■ 

■ 

■  

Otvorte dvierka a smerom dopredu 
vytiahnite odkvapkávaciu misku.
Vyberte kryt odkvapkávacej misky 
a nádobku na kávovú usadeninu.
Jednotlivé časti vyprázdnite, umyte a osušte.

F 

■ Vyberte zásuvku na mletú kávu, očistite ju
pod tečúcou vodou a veľmi dobre osušte.

■ Utrite a osušte vnútorné časti spotrebiča
(oporu, odkvapkávaciu misku a zásuvku
na mletú kávu) a zbernú misku.
Vložte osušené časti, napr. zásuvku
na mletú kávu, späť na miesto.

■ 

 Nasledujúce časti nie sú vhodné 
 na umývanie v umývačke riadu:L

Zásuvka na príslušenstvo, nádržka na vodu, 
viečko nádržky na vodu, kryt výpustu  
na nápoje, zásobník na zrnkovú kávu, viečko 
zásobníka na zrnkovú kávu, kovový spojovací 
prvok, zásuvka na mletú kávu, ochranný kryt 
sparovacej jednotky a nádobka na mlieko.

Nasledujúce časti je možné umývať 
v umývačke riadu:M

Odkvapkávací podnos, zberná miska, 
odkvapkávacia miska, kryt odkvapkávacej 
misky, nádobka na kávovou usadeninu, 
trubičky na mlieko, nasávacie trubičky, 
jednotlivé diely výpustu nápojov, odmerka
a jednotlivé časti viečka nádobky  
na mlieko.

F Pokiaľ je spotrebič pri zapnutí chladný 
alebo ho vypínate po naliatí kávy, 
automaticky sa prepláchne. Systém je 
samočistiaci.
Dôležité upozornenie: Pokiaľ sa 
spotrebič dlhší čas nepoužíval (napr. 
v čase dovolenky), všetky časti 
spotrebiča pred opätovným používaním 
dôkladne vyčistite, vrátane mliečneho 
systému, zásuvky na mletú kávu 
a sparovacej jednotky.

Čistenie mliečneho systému
Mliečny systém sa čistí automaticky 
a krátko prúdom pary ihneď po príprave 
mliečneho nápoja.

F Tip: Na zaistenie obzvlášť dôkladného 
čistenia je možné mliečny systém 
dodatočne prepláchnuť vodou (pozrite 
časť „Preplachovanie mliečneho systému“). 

Dôležité upozornenie: Mliečny systém 
čistite ručne každý týždeň a v prípade 
potreby aj častejšie (pozrite časť 
„Manuálne čistenie mliečneho systému“).

B
Výpust nápoja sa zahrieva na vysokú 
teplotu. Po použití sa ho nedotýkajte, 
pokiaľ nevychladne.

Preplachovanie mliečneho systému
■

■ 

■ 

■ 

   Stlačte tlačidlo [clean] a pomocou 
otočného ovládača zvoľte možnosť 
„Prepláchnuť mliečny systém“. 
Program spustíte stlačením tlačidla 
[štart/stop].
Otvorte dvierka a z trubičky na mlieko vyberte 
nasávaciu trubičku.
Nasávaciu trubičku utrite a vložte jej koniec 
do otvoru na nádobke na kávovou usadeninu. 

Nebezpečenstvo popálenia!

Dôležité upozornenie: Odkvapkávaciu 
misku a nádobku na kávovú usadeninu 
je nutné každý deň vyprazdňovat, aby 
sa v nich netvorili usadeniny.
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■

■ 

■ Stlačte tlačidlo [štart/stop].
Mliečny systém sa prepláchne vodou. 
■ Vodu z pohára vylejte.
■ Program opustíte stlačením tlačidla [clean].

Zavrite dvierka kávovaru. Dajte si pozor, aby 
ste trubičku na mlieko nepriškripli.
Pod výpust nápoja umiestnite prázdny 
pohár.

Manuálne čistenie mliečneho systému 
Mliečny systém rozoberte na jednotlivé 
diely a vyčistite ho:
■

■ 

 Zatlačte výpust nápoja smerom 
 dolu a vyberte kryt smerom dopredu.
Zatlačte na zacvakávaciu páčku naľavo od 
výpustu nápoja smerom dole a vytiahnite 
výpust nápoja smerom dopredu.

■ Vyberte trubičku na mlieko. Odmontujte
horné a dolné časti výpustu.

Starostlivosť a každodenné čistenie   sk

■ Odpojte trubičky na mlieko, spojovacie
prvky a nasávaciu trubičku.

■ 

■  

Jednotlivé časti vyčistite saponátovým 
roztokom a čistou handričkou.
Všetky časti opláchnite čistou vodou 
a osušte ich.

MVšetky časti opláchnite čistou
vodou a osušte ich.

■ Jednotlivé časti opäť zmontujte (pozrite tiež
Stručnú príručku).

■ 

■

Spredu upevnite výpust nápoja 
a zaistite ho pomocou troch spojok.

 Vráťte kryt na miesto.
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sk   Starostlivosť a každodenné čistenie 

Čistenie nádobky na mlieko
Z hygienických dôvodov je nutné nádobku 
na mlieko čistiť pravidelne. Iba jednotlivé 
časti viečka je možné umývať v umývačke 
riadu. Antikorovú nádobku na mlieko 
umývajte ručne s pomocou neagresívneho 
čistiaceho prostriedku.

L M

Čistenie sparovacej jednotky

■  
■ 
■ 

■ 

■ 

(pozrite tiež Stručnú príručku)
Okrem automatického čistiaceho programu 
je nutné sparovaciu jednotku pravidelne 
vyberať a čistiť.
■ Otvorte dvierka spotrebiča.
■ Spotrebič celkom vypnite pomocou 
    hlavného vypínača [O/l].

Snímte ochranný kryt sparovacej jednotky.
Vyberte nádobku na kávovú usadeninu.
Posuňte červenú západku  
na sparovacej jednotke doľava až na doraz.
Zatlačte vysúvaciu páčku 
smerom dole. Sparovaciu jednotku uvoľníte.
Uchopte sparovaciu jednotku  
za zapustenú rúčku a opatrne ju vyberte.

■ Snímte kryt sparovacej jednotky
a dôkladne ho umyte pod tečúcou
vodou.

■ Dôkladne vyčistite sitko sparovacej jednotky
pod prúdom vody.

■ Dôkladne vyčistite dýzy sparovacej
jednotky.

L Dôležité upozornenie:
Sparovaciu jednotku musíte čistiť bez 
použitia umývacieho prostriedku 
a nesmiete ju umývať v umývačke riadu. 

■ Dôkladne vyčistite vnútornú časť spotrebiča
vlhkou handričkou a odstráňte všetky zvyšky
kávy.
Nechajte sparovaciu jednotku a vnútorné
časti spotrebiča vysušiť.

■
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■
■
   Vráťte kryt na sparovaciu jednotku.

Zasuňte celú sparovaciu jednotku  
do spotrebiča a zatlačte na jej stred,  
aby počuteľne zaklapla na miesto.

F

■ 
■
■

Servisné programy
(pozrite tiež Stručnú príručku)
Na displeji sa v určitých intervaloch zobrazia 
nasledujúce správy.
Buď „Je nevyhnutné spustiť program 
na odstránenie vodného kameňa!“ 
alebo 
„Je nevyhnutné spustiť program čistenia!“ 
alebo 
„Je nevyhnutné spustiť program 

Spotrebič je nutné okamžite vyčistiť alebo 
odvápniť pomocou zodpovedajúceho 
programu. Prípadne je možné tieto dva 
procesy – Odvápňovanie a Čistenie – vykonať 
spoločne pomocou funkcie calc’nClean (pozrite 
časť „calc'nClean“). Pokiaľ by ste nepoužili 
servisný program podľa pokynov, môže dôjsť 
k poškodeniu spotrebiča.

F Dôležité upozornenie: 
Pokiaľ nevykonáte odstránenie vodného 
kameňa zo spotrebiča včas, zobrazí sa 
správa „Dosiaľ nebol spustený program 
na odstraňovanie vodného kameňa.
Spotrebič sa zakrátko zablokuje.“
Okamžite spustite odvápňovanie podľa 
príslušných pokynov. 
Pokiaľ dôjde k zablokovaniu spotrebiča, 
môžete ho opäť používať až po vykonaní 
odstránenia vodného kameňa.

Pokiaľ chcete zobraziť, koľko nápojov môžete 
pripraviť, kým budete musieť spustiť jeden 
zo servisných programov, postupuje 
nasledujúcim spôsobom:
■ Stlačte tlačidlo [clean].
■

■ 

    Otočným voličom vyberte funkciu „Servisné 
    informácie“.

Potvrďte možnosť [Zobraziť], ktorou 
zobrazíte potrebné informácie.

AVarovanie!
Pre každý zo servisných programov 
použite odvápňovacie a čistiace 
prostriedky podľa pokynov a dodržujte 
(príslušné) bezpečnostné informácie. 
Bežiaci servisný program nikdy 
neprerušujte. 
Nikdy nepoužívajte tieto tekutiny!
Nikdy nepoužívajte ocot, kyselinu 
citrónovú ani akékoľvek čistiace 
prostriedky na báze octu alebo 
kyseliny citrónovej. Do zásuvky 
na mletú kávu nikdy nevkladajte 
tablety ani iné prostriedky 
na odstraňovanie vodného kameňa!

F Dôležité upozornenie: 
Pred spustením ktoréhokoľvek zo 
servisných programov (Odstraňovanie 
vodného kameňa, Čistenie alebo 
calc'nClean) vyberte sparovaciu 
jednotku, vyčistite ju podľa pokynov 
a vráťte späť na miesto.
Dávajte pozor, aby ste pri zatváraní 
dvierok nepriškripli trubičku na mlieko.
Po dokončení ktoréhokoľvek 
zo servisných programov spotrebič 
okamžite utrite mäkkou, vlhkou 
handričkou, aby ste odstránili všetky 
zvyšky vodného kameňa a čistiaceho 
roztoku. Pod týmito nánosmi by sa 
mohla tvoriť korózia.
Nové absorpčné tkaniny môžu 
obsahovať soli. Soli môžu vytvoriť 
korózny povlak na nehrdzavejúcej oceli 
a preto je nutné pred ďalším 
používaním spotrebič opláchnuť. 
Dôkladne vyčistite výpust nápoja, 
trubičku na mlieko a spojovaciu časť. 

Dôležité upozornenie: 
Červená západka musí byť pred vrátením       
na miesto prepnutá sprava doľava, aby 
bola odistená j  (pozrite schému E). 

■Stlačte vysúvaciu páčku hore a zatlačte
červenú západku doprava, aby ste
jednotku zaistili  j
Vložte nádobku na kávovú usadeninu.
Vráťte ochranný kryt na miesto.
Zavrite dvierka spotrebiča.

Servisné programy    sk

 calc'nClean!“
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sk Servisné programy 

Špeciálne vyvinuté vhodné tablety na 
odstraňovanie vodného kameňa a čistiace 
tablety môžete zakúpiť v obchodoch 
alebo v našom zákazníckom servise 
(pozrite časť „Príslušenstvo“).

Odstraňovanie vodného kameňa
Trvá asi 21 minút.
■
■

■ 

■

■ 

■ 

 
Stlačte tlačidlo [clean].
Pomocou otočného voliča zvoľte program 
„Odstránenie vodného kameňa“. 
Stlačte tlačidlo [štart/stop]. Na displeji sa 
bude zobrazovať priebeh programu.
Odkvapkávaciu misku vyprázdnite 
a vráťte na miesto.
(Prípadný) vodný filter vyberte a stlačte 
tlačidlo [štart/stop].
Do prázdnej nádržky na vodu nalejte 
vlažnú vodu až po značku „0,5 l“ a potom 
v nej rozpustite jednu tabletu na 
odstraňovanie vodného kameňa Siemens 
TZ80002. V prípade verzie TZ60002 by 
ste mali použiť vždy dve tablety.

F Pokiaľ nebude vo nádržke na vodu
dostatočné množstvo roztoku  
na odstraňovanie vodného kameňa, 
budete vyzvaní k nasledujúcim krokom. 
Nádržku doplňte nesýtenou vodou 
a opäť stlačte tlačidlo [štart/stop].

■ Z nádobky na mlieko vyberte nasávaciu 
trubičku, utrite ju a vložte jej koniec do 
otvoru na nádobke na kávovú usadeninu.
Zavrite dvierka spotrebiča.
Pod výpust umiestnite nádobu s objemom 
aspoň 0,5 l.
Stlačte tlačidlo [štart/stop]. Teraz pobeží 
program na odstraňovanie vodného 
kameňa počas asi 19 minút.
Nádobku vyberte a stlačte tlačidlo

[štart/stop].
Nádržku na vodu prepláchnite a vložte späť 
vodný filter (pokiaľ ste ho pred tým 
vybrali).
Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou 
až po značku „max“.
Vráťte nádržku na vodu na miesto 
a zavrite dvierka.
Pod výpust na nápoje opäť umiestnite 
nádobku.

■ 
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■  

Stlačte tlačidlo  [štart/stop]. Teraz asi  
2 minúty pobeží program na odstraňovanie 
vodného kameňa a prebehne prepláchnutie 
systému.
Vyberte nádobku, vyprázdnite 
odkvapkávacie misky, vráťte ich na miesto 
a zavrite dvierka spotrebiča.
Stlačte tlačidlo [štart/stop]. Spotrebič 
dokončil program odstraňovania vodného 
kameňa a je opäť pripravený na používanie.
Program opustíte stlačením tlačidla [clean].

■ 

■ 

Čistenie 
Trvá asi 5 minút.
■
■

Stlačte tlačidlo [clean].
Pomocou otočného voliča zvoľte 
program „Čistenie“.

■ Stlačte tlačidlo [štart/stop]. Na displeji
sa bude zobrazovať priebeh programu.
Vyčistite výpust nápoja, vyberte
a vyprázdnite odkvapkávacie misky a vráťte
ich na miesto.

■ Otvorte zásuvku na mletú kávu, vložte
do nej čistiacu tabletu a zásuvku opäť zavrite.
Zavrite dvierka spotrebiča.
Pod výpust umiestnite nádobu s objemom
aspoň 0,5 l.

■ Stlačte tlačidlo [štart/stop]. Teraz pobeží
čistiaci program počas asi 5 minút.

■ Vyberte nádobku, vyprázdnite
odkvapkávacie misky, vráťte ich na miesto
a zavrite dvierka spotrebiča.

■ Stlačte tlačidlo [štart/stop]. Spotrebič
dokončil čistiaci program a je
opäť pripravený na používanie.

■ Program opustíte stlačením tlačidla
[clean].

■ 
■ 

Program calc’nClean
Tento program trvá asi 26 minút. Program 
calc'nClean je spojením funkcií odstraňovania 
vodného kameňa a čistenia. Tento servisný 
program vám plne automatický kávovar 
ponúkne, pokiaľ je potrebné vykonať oba 
programy približne v rovnakom čase.
■ Stlačte tlačidlo [clean].
■ Pomocou otočného voliča zvoľte program
„calc’nClean“.

■
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Odstraňovanie jednoduchých porúch    sk

■ Stlačte tlačidlo [štart/stop]. Na displeji sa
bude zobrazovať priebeh programu.

■ Vyčistite výpust nápoja, vyberte
a vyprázdnite odkvapkávacie misky
a vráťte ich na miesto.

■ Otvorte zásuvku na mletú kávu, vložte 
do nej čistiacu tabletu a zásuvku opäť 
zavrite.

■ (Prípadný) vodný filter vyberte a stlačte
tlačidlo [štart/stop].

■ Do prázdnej nádržky na vodu nalejte
vlažnú vodu až po značku „0,5 l“ a potom
v nej rozpustite jednu tabletu na
odstraňovanie vodného kameňa Siemens
TZ80002. V prípade verzie TZ60002 by
ste mali použiť vždy dve tablety.

F Pokiaľ nebude vo nádržke na vodu
dostatočné množstvo roztoku na 
odstraňovanie vodného kameňa, 
budete vyzvaní k nasledujúcim 
krokom. Nádržku doplňte 
nesýtenou vodou a opäť stlačte 
tlačidlo [štart/stop].

■ Z nádobky na mlieko vyberte nasávaciu 
trubičku, utrite ju a vložte jej koniec do 
otvoru na nádobke na kávovú usadeninu.

■ Zavrite dvierka spotrebiča.
■ Pod výpust umiestnite nádobu

s objemom aspoň 0,5 l.
■ Stlačte tlačidlo [štart/stop]. Teraz tento

program pobeží počas asi 19 minút.
■ Nádobku vyberte a stlačte tlačidlo

[štart/stop].
■ Nádržku na vodu prepláchnite a vložte

späť vodný filter (pokiaľ ste ho
pred tým vybrali).

■ Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou
až po značku „max“.

■ Vráťte nádržku na vodu na miesto
a zavrite dvierka.

■ Pod výpust na nápoje opäť umiestnite
nádobku.

■ Stlačte tlačidlo [štart/stop]. Teraz tento 
program pobeží počas asi 7 minút a dôjde 
k prepláchnutiu systému spotrebiča.

■ Vyberte nádobku, vyprázdnite 
odkvapkávacie misky, vráťte ich na 
miesto a zavrite dvierka spotrebiča.

■ Stlačte tlačidlo [štart/stop]. Zo spotrebiča bol
odstránený vodný kameň, bol vyčistený a je
opäť pripravený na používanie.

■ Program opustíte stlačením tlačidla [clean].

Zvláštne prepláchnutie systému

F
Dôležité upozornenie: Pokiaľ by došlo 
k akémukoľvek prerušeniu niektorého 
zo servisných programov, napríklad 
z dôvodu výpadku elektrickej energie, 
postupujte, prosím, podľa informácií 
zobrazených na displeji:

■ Stlačte tlačidlo [štart/stop]. Teraz program
pobeží počas asi 2 minút a prebehne
prepláchnutie systému spotrebiča.

■ Stlačte tlačidlo [start/stop]. Teraz 
program pobeží po dobu asi 2 minút  
a prebehne prepláchnutie systému spotrebiča.

■ Vyprázdnite odkvapkávacie misky, vráťte ich
na miesto a zavrite dvierka spotrebiča.
Spotrebič je opäť pripravený na použitie.

■ Program opustíte stlačením tlačidla
[clean].

Tipy na úsporu energie
■ Stlačením tlačidla [on/off] prepnete

spotrebič do energeticky úsporného
režimu „energy saving mode“. Spotrebič
má veľmi nízku spotrebu energie, pokiaľ
sa nachádza v energeticky úspornom
režime, ale sleduje všetky bezpečnostné
funkcie, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

■ V ponuke pod možnosťou „Vypnúť
po…“ nastavte čas pre automatické
vypnutie spotrebiča na 15 minút.

■ V režime pre úsporu energie sa zníži jas 
displeja a osvetlenia.

■ Pokiaľ je to možné, neprerušujte dávkovanie/
výdaj kávy alebo mliečnej peny. Predčasné 
zastavenie procesu spôsobuje vyššiu 
spotrebu energie a odkvapkávacia miska
sa rýchlejšie naplní.

■ Pravidelne vykonávajte odvápňovanie, aby
nedochádzalo k vytváraniu nánosov
vodného kameňa. Zvyšky vodného kameňa
spôsobujú vyššiu spotrebu energie.



28 

sk   Ochrana pred mrazom

Ochrana pred mrazom
Aby pri preprave a uložení spotrebiča 
nedošlo k poškodeniu mrazom, je potrebné 
najprv spotrebič celkom vyprázdniť (pozrite 
časť „Ponuka – Ochrana pred mrazom“). 

Ukladanie príslušenstva 
Tento plne automatický kávovar má 
špeciálnu zásuvku na uloženie Stručnej 
príručky a príslušenstva k spotrebiču.
■  Do zásuvky na príslušenstvo vložte 

odmerku a vodný filter.
■ Stručnú príručku vložte do špeciálnej

opierky v prednej časti zásuvky
na príslušenstvo.

■ Dlhú nasávaciu trubičku môžete uložiť
do držiaka vnútri dvierok.

■ Spojovací prvok je možné pripevniť
k magnetickému držiaku
nad zásuvkou na mletú kávu.

Príslušenstvo
U predajcov alebo v zákazníckom servise 
je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo:
Príslušenstvo Objednávacie číslo 

Obchod/Zákaznícke služby

Čistiace tablety TZ80001/00311807
Tablety na odstraňovanie 
vodného kameňa

TZ80002/00576693

Vodný filter TZ70003/00575491
Súprava na údržbu TZ80004/00576330
Nádobka na mlieko 
s viečkom „freshLock“

TZ80009N/00576166

Zaisťovací prvok 
na uhol otvorenia 92°

00636455

Likvidácia

J Obal zlikvidujte ekologicky šetrným 
spôsobom. Tento spotrebič je 
označený v súlade s európskou 
smernicou 2012/19/EU, ktorá sa týka 
použitých elektrických 
a elektronických spotrebičov 
(elektrický a elektronický odpad – 
WEEE). Táto smernica stanovuje 
rámec na odber a recykláciu starých 
spotrebičov platný v celej Európskej 
únii. Informácie o aktuálnych 
možnostiach likvidácie si vyžiadajte 
u svojho odborného predajcu.

Záruka
Záručné podmienky pre tento spotrebič 
určujú naši zástupcovia v príslušnej krajine, 
kde bol spotrebič zakúpený. Podrobnosti 
týchto podmienok je možné získať 
od predajcu, od ktorého ste spotrebič 
zakúpili. Pri akejkoľvek reklamácii 
uskutočnenej v súlade s podmienkami 
tejto záruky musíte predložiť doklad 
o zakúpení alebo účtenku.
Zmeny vyhradené. 
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Odstraňovanie jednoduchých porúch
Problém Príčina Riešenie
Výrazne kolísajúca kvalita kávy 
alebo mliečnej peny (napr. 
kolísajúce množstvo alebo 
hustota mliečnej peny).

Nánosy vodného kameňa v spotrebiči. Spustite odvápňovanie spotrebiča podľa 
pokynov, pozrite časť „Servisné programy“.

Nasávacia trubička je upchatá. Nasávaciu trubičku vyčistite.
Nápoje nie je možné vydávať/
dávkovať.

Výpust nápoja alebo jedna z 3 spojok 
sú upchaté.

Výpust nápoja a spojky vyčistite.

Nápoj pri výdaji vyteká z celého 
výpustu.

Chýba dolná časť výpustu nápoja. Pripevnite dolnú časť, pozrite časť 
„Čistenie mliečneho systému“.

Príliš málo mliečnej peny, 
žiadna mliečna pena alebo 
mliečny systém nenasáva 
žiadne mlieko.

Nánosy vodného kameňa v spotrebiči. Spustite odvápňovanie spotrebiča podľa 
pokynov, pozrite časť „Servisné programy“.

Výpust nápoja alebo jedna z 3 spojok 
sú upchaté.

Výpust nápoja a spojky vyčistite.

Mlieko nie je vhodné na tvorbu peny. Nepoužívajte prevarené mlieko. 
Používajte studené mlieko s obsahom 
tuku min. 1,5 %.

Výpust alebo trubičky na mlieko nie 
sú správne zmontované.

Jednotlivé časti navlhčite a prepojte ich.

Nasávacia trubička je upchatá. Nasávaciu trubičku vyčistite.
Individuálne zadané množstvo 
nebolo dodržané. Výdaj kávy sa 
postupne spomaľuje, až iba 
kvapká alebo celkom ustane.

Káva je namletá príliš jemne. Vopred 
namletá káva je príliš jemná.

Upravte nastavenie stupňa mletia  
na hrubší stupeň. Použite hrubšie  
namletú kávu.

Hrubé nánosy vodného kameňa 
v spotrebiči.

Spustite odvápňovanie spotrebiča podľa 
pokynov, pozrite časť „Servisné programy“.

Sparovacia jednotka je znečistená. Sparovaciu jednotku vyčistite, pozrite časť 
„Čistenie sparovacej jednotky“.

Horúcu vodu cítiť za mliekom 
alebo kávou.

Nebola vybratá trubička na mlieko. Vyberte trubičku na mlieko z nádobky  
na mlieko.

Vo výpuste nápoje zostali zvyšky 
mlieka alebo kávy.

Výpust nápoja vyčistite.

Káva nemá „crema“ konzistenciu. Nevhodný typ kávy. Použite typ kávy s vyšším pomerom kávy 
robusta.

Zrnková káva už nie je čerstvá. Použite čerstvú zrnkovú kávu.
Stupeň mletia nie je pre túto zrnkovú 
kávu vhodný.

Upravte na mlynčeku nastavenie mletia 
na jemnejší stupeň.
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Problém Príčina Riešenie
Káva je príliš „kyslá“. Stupeň mletia je nastavený príliš 

nahrubo. Vopred namletá káva je 
príliš hrubá.

Upravte na mlynčeku nastavenie mletia 
na jemnejší stupeň. Použite jemnejšie 
namletú kávu.

Nevhodný typ kávy. Zmeňte typ kávy.
Káva je príliš „horká“. Káva je namletá príliš jemne. Vopred 

namletá káva je príliš jemná.
Upravte nastavenie stupňa mletia  
na hrubší stupeň. Použite hrubšie  
namletú kávu.

Nevhodný typ kávy. Zmeňte typ kávy.
Káva chutí ako „spálená“. Nastavená teplota sparovania je 

príliš vysoká.
Teplotu znížte, pozrite časť „Nastavenie 
nápoja“.

Káva je namletá príliš jemne. Vopred 
namletá káva je príliš jemná.

Upravte nastavenie stupňa mletia  
na hrubší stupeň. Použite hrubšie  
namletú kávu.

Nevhodný typ kávy. Zmeňte typ kávy.
Káva je príliš „slabá“. Zvolená intenzita kávy je príliš slabá. Intenzitu kávy zvýšte, pozrite časť 

„Nastavenie nápoja“.
V zásuvke na mletú kávu došlo 
k upchatiu mletou kávou.

Vyberte zásuvku na mletú kávu, vyčistite 
ju a dôkladne osušte.

Mletá káva sa prichytáva  
v zásuvke na mletú kávu.

Mletá káva sa lepí, hrudkuje. Mletú kávu do zásuvky nesmiete 
vtláčať.

Zásuvka na kávu je vlhká. Vyberte zásuvku na mletú kávu, vyčistite 
ju a dôkladne osušte.

Vodný filter nie je v nádržke  
na vodu umiestnený v správnej 
pozícii.

Vodný filter nie je správne 
nainštalovaný.

Zatlačte vodný filter silnejšie do držiaka 
nádržky.

Zásobník na zrnkovú kávu nie je 
možné do kávovaru celkom 
zastrčiť.

Vnútri spotrebiča sú zabudnuté zrnká 
kávy.

Zrnká kávy vyberte.

Kávová usadenina nie je 
kompaktná a je príliš vlhká.

Stupeň mletia je nastavený príliš 
jemne alebo príliš hrubo alebo sa 
použilo nedostatočné množstvo 
mletej kávy.

Nastavte mletie na hrubší alebo jemnejší 
stupeň alebo použite 2 dávkovacie lyžičky 
mletej kávy.

Nastavovanie stupňa mletia 
ide príliš tuho.

V mlynčeku je príliš veľké množstvo 
zrnkovej kávy.

Nápoje pripravujte zo zrnkovej kávy. Všetky 
ďalšie zmeny stupňa mletia vykonávajte 
v malých krokoch.

Sparovaciu jednotku nie je 
možné vsunúť.

Sparovacia jednotka je v nesprávnej 
pozícii.

Vložte sparovaciu jednotku podľa 
pokynov, pozrite časť „Čistenie sparovacej 
jednotky“.

Sparovacia jednotka je uzamknutá. Sparovaciu jednotku odomknite, pozrite 
časť „Čistenie sparovacej jednotky“.

Ochranný kryt sparovacej 
jednotky nie je možné správne 
nainštalovať.

Sparovacia jednotka nie je správne 
zafixovaná.

Sparovaciu jednotku uzamknite, pozrite 
časť „Čistenie sparovacej jednotky“.

Pod odkvapkávacou miskou je 
voda.

Ide o skondenzovanú vodu. Odkvapkávaciu misku nevkladajte 
bez krytu.

sk      Odstraňovanie jednoduchých porúch     
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Problém Príčina Riešenie
Na displeji sa zobrazuje 
„12:00“.

Došlo k výpadku prúdu alebo 
odpojeniu spotrebiča od siete.

Na displeji sa zobrazuje správa 
„Je pripojená nádobka  
na mlieko?“ i napriek tomu, že 
nádobka na mlieko pripojená je.

Nádobka je umiestnená 
mimo záberu senzora.
Nebol rozpoznaný materiál, napr. 
škatuľa mlieka.

Musíte znovu zadať hodnoty. Spotrebič 
neodpájajte od siete alebo zvoľte 
v ponuke „Hodiny“ možnosť „Vypnúť“.

Na displeji sa zobrazuje správa 
„Prepätie alebo podpätie“.

Napätie je príliš vysoké alebo príliš 
nízke.

Na displeji sa zobrazuje správa 
„Nechajte spotrebič vychladnúť“. Došlo k prehriatiu spotrebiča. Spotrebič nechajte 30 minút vypnutý.

Na displeji sa zobrazuje napr. 
správa „Porucha: E0510“.

Došlo k poruche spotrebiča. Postupujte podľa pokynov na displeji.

Na displeji sa zobrazila správa 
„Doplňte zrnkovú kávu  
do zásobníka“, aj keď je už 
zásobník plný alebo mlynček  
nemelie zrnkovú kávu.

Kávové zrná nepadajú do mlecej 
jednotky (zrná sú príliš mastné).

Zľahka poklepte na zásobník na zrnkovú 
kávu. Prípadne zmeňte typ kávy. Pokiaľ 
je zásobník na kávové zrná prázdny, 
vytrite ho suchou handričkou.

Na displeji sa zobrazuje správa 
„Vyčistite sparovaciu 
jednotku“.

Sparovacia jednotka je znečistená. Vyčistite sparovaciu jednotku.

V sparovacej jednotke je príliš veľa 
mletej kávy.

Vyčistite sparovaciu jednotku.  
Do zásuvky mletej kávy nesypte viac  
ako dve dávkovacie lyžičky kávy.

Mechanizmus sparovacej jednotky je 
zatuhnutý.

Sparovaciu jednotku vyčistite, pozrite 
časť „Starostlivosť a každodenné 
čistenie“.

Na displeji sa zobrazuje 
správa „Doplňte nesýtenú 
vodu alebo vyberte filter“.

Nádržka na vodu je zle umiestnená. Nádržku na vodu vložte 
správnym spôsobom.

V nádržke na vodu je perlivá voda. Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou 
z kohútika.

V nádržke na vodu sa zasekol plavák. Nádržku vyberte a dôkladne vyčistite.

Nový vodný filter nebol prepláchnutý 
v súlade s pokynmi alebo bol použitý 
nevhodný alebo chybný vodný filter.

Vodný filter prepláchnite podľa pokynov 
a potom spotrebič zapnite alebo použite 
nový vodný filter.

Vzduch vo vodnom filtri. Ponorte vodný filter do vody a ponechajte 
ho, kým z neho neuniknú všetky vzduchové 
bublinky; filter vložte späť do spotrebiča.

Potvrďte požiadavku na displeji stlačením 
možnosti „Áno“ alebo použite nádobku 
na mlieko, ktorá je súčasťou spotrebiča.
Spojte sa s dodávateľom elektrickej 
energie či prevádzkovateľom energetickej 
siete. Nechajte si skontrolovať dodávky 
elektrickej energie odborníkom.

Umiestnite nádobku pri pravom okraji.
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Problém Príčina Riešenie
Na displeji sa zobrazila správa
„Vyprázdnite odkvapkávacie 
misky“ napriek tomu, že sú 
prázdne. 

Odkvapkávacia miska je zanesená 
alebo mokrá.

Odkvapkávaciu misku dôkladne vyčistite 
a osušte.

Vyprázdnenie nie je detegované, 
pokiaľ je spotrebič vypnutý.

Pokiaľ je spotrebič zapnutý, odkvapkávaciu 
misku vyberte a vložte znovu  
do spotrebiča.

Na displeji sa zobrazuje správa 
„Vložte odkvapkávaciu misku“ 
napriek tomu, že sa 
odkvapkávacia miska používa.

Vnútro spotrebiča (držiak misky) 
je zanesený.

Vyčistite vnútorné časti spotrebiča.

Nádobka na kávovú usadeninu nie 
je celkom zasunutá.

Zasuňte nádobku na kávovú usadeninu 
až na doraz.

Po vybratí odkvapkávacej misky 
voda vykvapkala na dno 
spotrebiča.

Odkvapkávacia miska bola vytiahnutá 
príliš skoro.

Po poslednom vydanom nápoji vyčkajte pár 
sekúnd a až potom odkvapkávaciu misku 
vyberte.

Na displeji sa zobrazí správa 
„Otvorte, prosím, dvierka, 
vypnite hlavný vypínač a 
potom ho po 30 s. zapnite!“.

Došlo k prehriatiu spotrebiča. Nechajte spotrebič vychladnúť.
Sparovacia jednotka je zanesená. Vyčistite sparovaciu jednotku.

Aplikácia Home Connect 
nefunguje správne.

Prejdite na:
www.home-connect.com

Pokiaľ nie ste schopní problém vyriešiť sami, zavolajte na servisné 
oddelenie!Telefónne čísla nájdete na poslednej strane tohto návodu.

Technické parametre 
Elektrické zapojenie (napätie – frekvencia) 220-240 V – 50/60 Hz
Príkon kávovaru vo wattoch 1600 W
Maximálny statický tlak čerpadla 19 bar
Maximálna kapacita nádržky na vodu (bez filtra) 2,4 l
Maximálna kapacita zásobníka na zrnkovú kávu 500 g
Dĺžka napájacieho kábla 1,7 m
Rozmery (V × Š × H) 455 x 495 x 375 mm
Hmotnosť prázdneho spotrebiča 19-20 kg
Typ mlynčeka keramický 
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Záručný list
BSH

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň preda-
ja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku 
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších 
než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užíva-
teľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, 
ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje 
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. 
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske 
siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

roky záruka 
na všetky 
spotrebiče



Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja 
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný 
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne 
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
–  na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
–  spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do

uplynutia záručnej lehoty
–  pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. poklad-

ničný blok, faktúru a pod.)
–  ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rám-

ci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti

–  za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čis-
tenia, nadmerným používaním výrobku

–  záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci

–  ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu

–  záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto 
záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná 
zložka Bratislava, zaniká, ak:
–  je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
–  údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
–  výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad

s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
–  výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou opráv-

nenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípad-
ne bez elektrickej koncovky,

–  bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
–  porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
–  ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborné-

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka 
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti 
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichá-
dzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., 
organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení 
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špe-
ciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. 
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak 
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom 
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, 
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.
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