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Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované
společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno
prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády. 

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně
plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spo-
třebiče s. r. o.



Části spotřebiče

1. Přívodní kabel
2. Navíjení přívodního kabelu
3. Síťový vypínač s kontrolkou
4. Volič funkcí
5. Kontrolka připravenosti k provozu
6. Kryt zásobníku na vodu
7. Zásobník na vodu (odnímatelný)
8. Tryska na páru (výkyvná)

a) Trubička
b) Tryska

9. Záchytná miska (vyjímatelná)
10. Odstavná mřížka
11. Dávkovač

a) Sítko na 1 šálek
b) Sítko na 2 šálky

12. Hlavní sítko pro spařování 
13. Odměrka

Přečtěte pečlivě návod k použití 
a uschovejte!
Tento spotřebič je určen pouze pro domác-
nost a pro zpracování množství běžného
v domácnosti. 

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Spotřebič připojujte a provozujte jen v sou-
ladu s údaji uvedenými na typovém štítku.
Používejte jen tehdy, když není poškozen
přívodní kabel a spotřebič.  
Spotřebič používejte jen ve vnitřních pro-
storách.
Děti udržujte z dosahu spotřebiče.
V případě závady okamžitě vytáhněte
zástrčku.
Spotřebič nikdy neponořujte do vody.
Opravy na spotřebiči, jako např. výměnu
poškozeného přívodního kabelu smí pro-
vádět jen autorizovaný servis, aby se za-
bránilo ohrožení.

Nebezpečí opaření! 
Trysky na páru se dotýkejte jen na umělo-
hmotné části. Trysku na páru nikdy nesmě-
rujte na osoby. Při použití páry může na
počátku docházet k mírnému vystřiko-
vání. Po každém použití dochází k odvodu
páry přes záchytnou misku. 

Pokyny pro likvidaci

O aktuálních možnostech likvidace se,
prosím, informujte u odborného prodejce
nebo na Obecním úřadě. 

Uvedení do provozu (obr. a – d)

Vyjměte příslušenství ze zásobníku na
vodu (7).

Zástrčku zasuňte do zásuvky.

Sejměte zásobník na vodu (7), naplňte
jej studenou čerstvou vodou a znovu jej
nasaďte. Dbejte na označení max.

Síťový vypínač (3) nastavte na "l",
kontrolka se rozsvítí červeně.  

Info: Spotřebič se nyní zahřívá a je
připraven k provozu, jakmile se zeleně
rozsvítí světelná kontrolka připravenosti
k provozu (5).

Před prvním použitím nebo také po delší
době, když spotřebič nebyl používán, měl
by být systém propláchnut  odběrem
několika šálků vody (bez použití mleté
kávy).     

Dávkovač (11) se sítkem (11a) nasaďte
vlevo do drážek dávkovače (obr. c)
a otočte směrem doprava až na doraz. 

Pod dávkovač (11) postavte velkou
nádobu.

Volič funkcí (4) nastavte na a nádobu
naplňte vodou.

Volič funkcí (4) nastavte zpět na .
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Čištění

Nebezpečí úrazu el. proudem!
Před čištěním vytáhněte zástrčku.
Nepoužívejte drhnoucí čistící prostředky!
Spotřebič nikdy neponořujte do vody!
Nepoužívejte parní čističe!  

Čištění spotřebiče
Spotřebič otřete zvnějšku vlhkým
hadříkem. 

Sejměte zásobník na vodu (7), vyplách-
něte jej  a naplňte čerstvou vodou.

Sejměte a vyprázdněte záchytnou misku
(9) a odstavnou mřížku (10). V myčce na
nádobí myjte pouze záchytnou misku (9). 

Pomocí mince odšroubujte sítko pro
spařování (12), propláchněte a znovu
nasaďte (obr. I) 

Čištění trysky
Trysku na páru (8) odšroubujte pomocí
mince (obr. m), trubičku (8a) vytáhněte
a vyčistěte. Pomocí jehly vyčistěte ob-
zvláště otvory na trubičce (8a).

Rada: z trysky na páru (8) nechte po kaž-
dém použití vyjít ještě zbytek páry a po
vychladnutí ji zvnějšku otřete. 

Odstranění vodního kamene
Spotřebič zbavujte vodního kamene vždy
v závislosti na místní tvrdosti vody pomocí
obvyklých prostředků na odstraňování
vodního kamene.

Spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku.

Důležité: spotřebič musí zcela
vychladnout (nejméně 1 hodinu).
Vyjměte nosič filtrů (11).

Pomocí mince odšroubujte hlavní sítko
pro spařování (12) (obr. I), odstraňte
vodní kámen a zbytky kávy a znovu
hlavní sítko nasaďte.

Znovu nasaďte dávkovač (11) s někte-
rým sítkem. 

Roztok na odstraňování vodního
kamene vlijte do prázdného zásobníku
na vodu (7). 

Zasuňte zástrčku a spotřebič znovu
zapněte.

Pod trubičkou na páru (8) podržte ne-
prodleně šálek.

Volič funkcí (4) nastavte na a po
cca 30 sek. spotřebič vypněte síťovým
vypínačem (3).

Roztok na odstranění vodního kamene
nechte působit nejméně 5 min.

Pod dávkovač (11) postavte velkou
nádobu.

Volič funkcí (4) nastavte na .
Spotřebič znovu zapněte síťovým vypí-
načem (3), roztok pro odstranění vodní-
ho kamene nechte po dobu cca 30 sek
protéci spotřebičem a spotřebič znovu
vypněte. 

Roztok na odstranění vodního kamene
nechte působit nejméně 10 min. 

Spotřebič znovu zapněte síťovým vypí-
načem (3), nechte protéci zbytky roztoku
na odstranění vodního kamene a volič
funkcí (4) nastavte zpět na .
Zásobník na vodu (7) naplňte čerstvou
vodou až po označení max.

Volič funkcí (4) nastavte na , nechte
protéci veškerou vodu a nastavte zpět
na .
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Dávkovač (11) s filtrem (11 a) nasaďte
bez mleté kávy. 

Volič funkcí (4) nastavte na a šá-
lek (ky) naplňte horkou vodou.
Volič funkcí (4) nastavte zpět na .

Použití páry

Párou lze napěnit mléko pro capuccino
a ohřát nápoje. 

Volič funkcí (4) nastavte na .
Zelená kontrolka připravenosti k provo-
zu (5) zhasne, spotřebič se nyní zahřívá.
Pokud se kontrolka připravenosti k pro-
vozu (5) znovu zeleně rozsvítí, lze
párou: 

buď napěnit mléko (obr. h – i):
Šálek studeného mléka (obsahu tuku
1,5 %) naplňte do poloviny.

Trysku na páru (8) ponořte cca 2 cm do
mléka (nedotýkejte se dna).

Volič funkcí (4) otočte pomalu na 

Mléko napěníte kroužením šálku.

Chcete-li mít variaci kávy s mlékem (např.
latté nebo capicino) s bohatou pěnou,
doporučujeme použít studené nízkotuč-
né mléko (1,5 % tuku). 
Pokud se přesto pěna nevytvoří, nebo
je nízká, zkontrolujte, prosím, zda ne-
jsou přívodní trysky na mléko zanesené.
Ty pak nemohou v plné míře propouštět
prvopočáteční horkou páru. Trysky jedno-
duše vyčistíte pod proudem teplé tekoucí
vody.

nebo ohřívat nápoje:

Trysku na páru (8) ponořte hluboko do
tekutiny, která má být ohřáta (nedotýkejte
se dna).

Volič funkcí (4) otočte pomalu na .
Tekutinu ohřejte.

Všeobecné informace

Po každém odběru espresa nebo páry je
vždy po pár sekundách po nastavení na

zbytková voda automaticky vedena do
záchytné misky (9). Tak je zabezpečeno, že
každý šálek espresa je připraven vždy
z čerstvé vody. Záchytnou misku (9) proto
pravidelně vyprazdňujte. 

Příprava espresa (obr. e – f)

Spotřebič musí být připraven k provozu. 

Naplňte zásobník na vodu (7)

Dávkovač (11) otočte doleva a vyjměte
jej.

Do dávkovače (11) nasaďte sítko pro
jeden šálek (11a) nebo sítko pro dva
šálky (11b).

Mletou kávu naplňte pomocí odměrky (13).
1 zarovnaná odměrka na 1 šálek, dvě
zarovnané odměrky na 2 šálky. 

Odměrkou mletou kávu trochu přitlačte.

Okraj dávkovače (11) očistěte od mleté
kávy.

Dávkovač (11) nasaďte vlevo do drážek
dávkovače a otočte doprava.

Šálek(ky) postavte pod dávkovač (11).

Volič funkcí (4) nastavte na a naplňte
šálek(ky).

Pozor: Když bylo dosaženo požadova-
ného množství naplnění, nastavte
volič funkcí (4) zpět na .
Dávkovač (11) vyjměte za účelem vy-
prázdnění a vyčištění, přemístěte držák
sítka (obr. g/2) a mletou kávu vyklepejte.

Vyprázdněte záchytnou misku (9).   

Tip: Před přípravou espresa předehřívejte
šálky na espreso se silnými stěnami, aby
espreso zůstalo delší dobu teplé. K tomu
musí být spotřebič připraven k provozu.
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Nebezpečí popálení!
Po nastavení na může docházet k mír-
nému vystřikování. Vycházející pára je velmi
horká. Trysky se nedotýkejte ani ji nesmě-
rujte na osoby (obr. k).

Postup ukončete nastavením voliče
funkcí (4) na .
Trysku na páru (8) po vychladnutí okam-
žitě vyčistěte (zaschlé zbytky mléka je
obtížné odstranit).
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Problémy Možné příčiny Náprava

Espreso nevytéká Dávkovač (11) nebo sítko Vyčistěte dávkovač (11)
nebo pouze po (11a/b) jsou ucpané. nebo sítko (11a/b).
kapkách. Příliš jemně umletá káva. Použijte hrubší mletou kávu.

Zásobník na vodu (7) Naplňte zásobník na vodu (7).
je prázdný.
Zásobník na vodu (7) není Zásobník na vodu (7)
správně nasazený. správně nasaďte.
Hlavní sítko pro spařování Odšroubujte a vyčistěte hlavní
(12) je ucpané. sítko pro spařování (12).
Spotřebič je zanesený Viz kapitola "Odstraňování
vodním kamenem. vodního kamene".

Espreso je příliš Spotřebič je ještě příliš Vyčkejte, dokud se zeleně
studené. studený. nerozsvítí kontrolka připravenosti 

k provozu.

Espreso nemá žádné Příliš málo mleté kávy. Použijte doporučené množství
"Crema" (pěnovou mleté kávy.
vrstvu). Káva je umletá příliš Použijte jemněji umletou kávu.

nahrubo.
Mletá káva je příliš stará. Použijte čerstvou mletou kávu.

Příliš hlučný zvuk Zásobník na vodu (7) Naplňte zásobník na vodu.
čerpadla. je prázdný.

Zásobník na vodu (7) není Zásobník na vodu (7) správně
správně nasazený. nasaďte.

Mléko není dosta- Mléko je příliš teplé nebo Použijte studené, čerstvé
tečně napěněné. příliš staré. mléko.

Tryska (8b) je ucpaná. Vyčistěte trysku (8b)

Mléko je příliš tučné. Použijte mléko s nízkým
obsahem tuku (1,5 %).

Odstranění drobných závad svépomocí
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