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ÚVOD 
 
Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš přístroj na kávu espresso. Je to zařízení velmi 
jednoduché k používání, vyvinuté pro místa s malým nárokem na prostor a minimální 
údržbu. Dříve nežli jej začnete používat, věnujte několik minut času na přečtení 
tohoto návodu k použití, který si pak uschovejte pro případné další použití. 
Zkontrolujte nejprve stav zařízení po dopravě. 
 
 

OBSAH BALENÍ 
 
Přístroj je dodáván v krabici s příslušným popisem, jejímž obsahem je: 1) vlastní 
přístroj 2) návod k použití, instalaci a údržbě. Zkontrolujte, zda nic nechybí, že není 
poškozen ani přístroj ani balení a že nechybějí žádné výše popsané součásti. 
V případě, že dodávka není kompletní, obraťte se na prodejce, dříve nežli začnete 
jakékoliv činnosti s jeho instalací. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
 

VYBALENÍ PŘÍSTROJE 
 
Otevřete krabici, vysuňte přístroj včetně bočních ochranných krytů z  polystyrenu, 
tyto poté odstraňte a přístroj umístěte na pevnou plochu. 

 
Jednotlivé součásti balení (krabice, extrudovaný polystyren, 
plastové sáčky atd.) nesmí být nikdy ponechány v dosahu dětí, 
jelikož představují potencionální nebezpečí. Nevyhazujte nikdy tyto 
součásti jinak, nežli vyžadují příslušné zákony o nakládání 
s odpady. 

 
Veškeré materiály používané pro obaly jsou recyklovatelné, tudíž zvolené tak, aby 
respektovaly životní prostředí a jednoduchý proces likvidace, který umožní jejich 
další využití ve výrobním cyklu. 
 
 

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 
 Dodržujte vždy přesně postupy popsané v tomto návodu a tento si ponechte pro 

případné další potřeby. 
 
 Tento přístroj je určen pouze pro použití popsané v dalších částech tohoto 

návodu v části „KLASIFIKACE PŘÍSTROJE A POVOLENÉ UŽÍVÁNÍ“. Jakékoliv 
jiné použití je nesprávné. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za možné 
škody za chybné nebo nerozumné použití přístroje. 

 
 Doporučujeme uchovat obalový materiál pro eventuelní další přemístění nebo 

dopravu přístroje. 
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NEBEZPEČÍ pro děti 
 
 Děti musí být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály 
 
 Přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, 

smyslovou nebo mentální schopností nebo s chybějící zkušeností a znalostí 
přístroje, pokud tyto nejsou pod dozorem nebo řádně poučeny osobou, 
zodpovědnou za jejich bezpečnost. 

 
  
 
 

NEBEZPEČÍ z elektrické energie 
 
 Před zapojením přístroje do sítě se ujistěte, že jeho hlavní vypínač je v poloze „0“ 
 
 Před zapojením přístroje se ujistěte, že technická data uvedená na štítku 

přístroje (samolepicí etiketa na spodní straně přístroje), odpovídají parametrům 
sítě, ke které má být přístroj připojen. Výrobce odmítá jakoukoliv zodpovědnost 
za případné přehlédnutí tohoto postupu, nebo za špatné uzemnění přístroje. Pro 
elektrické zabezpečení přístroje je povinné připojení s uzemněním, včetně 
příslušného jističe. 

 
 Nikdy se nedotýkejte přístroje s mokrýma rukama nebo nohama. 

 
 Roztáhněte napájecí kabel po celé jeho délce, abyste zabránili jeho přehřátí 

 
 Vždy když budete doplňovat zásobník vody nebo provádět jakoukoliv kontrolu 

přístroje, vypojte ho z elektrické sítě 
 
 V případě poruchy či špatného fungování přístroje jej vypněte, odpojte od sítě, 

nepoškoďte jej a neopravujte. Pro opravy se obracejte výhradně na servisní 
středisko prodejce a požadujte při jeho opravě pouze použití originálních 
náhradních dílů. Nerespektování tohoto postupu může zapříčinit bezpečnost 
přístroje. 

 
 Je-li napájecí kabel poškozen, musí být tento nahrazen originálem výrobce, 

dodaným výhradně servisním střediskem nebo minimálně kvalifikovanou osobou, 
abyste předešli případným rizikům. Přístroj umístěte cca 15 cm od stěn nebo 
dalších přístrojů, aby bylo zajištěno jeho větrání. 

 
 

 
 

NEBEZPEČÍ z jiných důvodů 
 

 
 Nikdy se nedotýkejte horkých částí přístroje 
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 Nikdy při použití přístroje nesměrujte trysku horké vody nebo hubičku páry 

směrem na sebe 
 Neponořujte přístroj do vody 
 Přístroj nesmí být umístěn pod sušičem nádobí nebo v bezprostřední blízkosti 

dřezu, aby bylo zamezeno nepatřičnému styku s vodou. 
 Během používání mějte přístroj pod dozorem 

 
 
 

NEBEZPEČÍ z důvodu poškození materiálu 
 

 
 Netahejte za napájecí kabel při jeho vytahování ze zásuvky 

 
 
 
 
 
 
 
 Nepokládejte žádné předměty na zásuvku vkládání kapslí 

 
 
 

POPIS PŘÍSTROJE 
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č.obr. Popis č.obr. Popis 

1 Víčko zásobníku vody 10 Kohoutek ovládání páry 
2 Značka úrovně vody „max“ 11 Zásuvka vložení kapslí 
3 Zásobník vody 12 Tlačítko volitelné dávky      LED 4 
4 Značka úrovně vody „min“ 13 Tlačítko velké kávy             LED 3 
5 Hubička páry 14 Tlačítko malé kávy              LED 2 
6 Trubička napěňovače mléka 15 Kontrolka zapnutí přístroje  LED 1 
7 Mřížka uložení šálku se dvěmi polohami 16 Prostor k ohřevu šálků 
8 Zásobník tekutých odpadů 17 Hlavní vypínač 
9 Zásobník použitých kapslí   

LED 1 – 4 jsou označení pro tabulku signalizace funkcí – viz strana 14 
 
 

TECHNICKÁ DATA 
Elektrická data viz etiketa na spodní straně přístroje 

Kapacita zásobníku vody cca 2 l 
Váha cca 6,5 kg 

Rozměry šířka 264 mm, výška 337 mm, hloubka 278 mm 
Teplota vydávaného nápoje 70 – 85oC 

Teplota vnějšího prostředí minimálně 5oC, maximálně 35oC 
 
 
 

KLASIFIKACE PŘÍSTROJE A POVOLENÉ UŽÍVÁNÍ 
 

 
Přístroj je určený k přípravě kávy, cappuccina (specifické verze) 
Použití tohoto přístroje je předpokládáno v domácnostech a podobně jako: 
 občerstvovací koutky v prodejnách, kancelářích a pracovních místnostech 
 agroturismus 
 zákazníky v hotelu, motelu a dalších ubytovacích zařízeních 
 prostory typu bed&breakfast 

 
 

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE 
 
 
 Dříve nežli poprvé použijete přístroj 

sejměte víčko nádržky na vodu 1 , 
vyjměte zásobník na vodu a pečlivě 
jej vymyjte    
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 Naplňte zásobník 3 čerstvou vodou, 
pitnou vodou z kohoutku nebo 
přírodní vodou, nebo v případě, že 
by tato byla extrémně tvrdá pak 
přírodní vodou balenou 
(změkčovací filtr není součástí 
přístroje)  

 Vraťte zásobník 3 na své místo 
 Zapojte elektrický kabel přístroje do 

zásuvky, vybavené uzemněním . 
 
 Zapněte přístroj stisknutím hlavního 

vypínače 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACE O FUNGOVÁNÍ PŘÍSTROJE 
 
 
 Jakmile je automat pomocí 

hlavního vypínače 17 zapnut začne 
blikat zelená LED kontrolka 15. Po 
dosažení provozního režimu začne 
zelená kontrolka stále svítit a 
tlačítka voleb se osvětlí. 

 
 Za tohoto stavu je možné pomocí 

tlačítek 12 –13 - 14 vydávat nápoje  
 

Při prvním použití, poté co přístroj 
nebyl po delší čas používán nebo byl 
bez vody, je nutné nechat protéct 
přístrojem přes výdejní hubičku kávy 
polovinu zásobníku vody do vložené 
nádoby; tento postup se provádí bez 
zasunutí kapsle do přístroje. Pro celý 
postup se řiďte ustanoveními článku 
„PŘÍPRAVA KÁVY“. Stejný postup 
proveďte i je-li přístroj delší dobu mimo 
provoz. Vynechání tohoto postupu 
může mít za následek vážné poškození 
přístroje a zároveň i okamžitou ztrátu  
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odpovědnosti výrobce za jeho 
funkčnost. 
 
Během tohoto postupu je možné 
zaslechnout lehké bublání pocházející 
z výdejního zařízení, zapříčiněné 
smícháním vody a vzduchu v počáteční 
fázi uvedení přístroje do provozu. 
Během tohoto postupu se 
nedoporučuje dotýkat se prostoru 
výdejní mřížky. 
Pro dosažení nejlepšího espressa je 
nutno přístroj zapnout  5 minut před 
prvním použitím a tím vám prostor pro 
zahřívání šálků 16 umožní použít vždy 
předehřátých šálků. 
 

UPOZORNĚNÍ: kávové kapsle 
vkládané do přístroje nesmí být 
poškozené.  Ty by mohly zapříčinit 
zablokování a poškození přístroje 
 
UPOZORNĚNÍ: přístroj lze používat pouze s kapslemi kávy balenými 
v papírovém obalu, které svým rozměrem odpovídají standardu E.S.E.; 
jakýkoliv jiný typ je nevhodný a negarantuje správný výkon přístroje 

 
 

PŘÍPRAVA KÁVY 
 
 Svítí-li nepřetržítě zelená kontrolka 

15 umístněte šálek doprostřed  
mřížky pro umístění šálků 7, 
otevřete zásuvku vložení kapslí 11  
a vložte kapsli do příslušného 
prostoru a ujistěte se, že kapsle je 
správně vložena do misky a poté 
zasuňte tuto zásuvku pečlivě zpět, 
tak aby byla vždy v koncové pozici. 

 
 
 
 Krátce stiskněte tlačítko 14 

požadujete-li výdej malé kávy. 
Zvolené tlačítko po dobu výdeje 
bliká. 

 
 Krátce stiskněte tlačítko 13 

požadujete-li výdej velké kávy. 
Zvolené tlačítko po dobu výdeje 
bliká. 
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 Zvolený výdej je zobrazen blikající 

kontrolkou příslušné volby, které se  
ukončí okamžikem ukončení výdeje 
příslušné dávky (přednastavené ve 
výrobě). Kdykoliv budete požadovat 
předčasné ukončení výdejního 
cyklu, stiskněte znovu tlačítko 
zvoleného výdeje a výdej se 
automaticky ukončí. 

 
 Budete-li požadovat vlastní 

volitelnou dávku, lze použít velký 
šálek nebo kelímek a to tak, že 
snížíte pomocí jednoduchého 
pohybu umístění mřížky pro uložení 
šálku  7 do druhé (nižší) polohy a 
následně stisknete tlačítko volitelné 
dávky 12 

 
 
 
POZNÁMKA:  po uskutečnění výdeje není použitá kapsle ihned vysunuta z výdejního 
prostoru do zásobníku pevných odpadů, ale tato operace se uskuteční až před další 
volbou a vyhození kapsle je provedeno manuálním mechanismem (po dalším zavření 
zásuvky pro kapsle 11). 
 
POZNÁMKA:  doporučuje se vysunout použitou kapsli po ukončení každého výdeje 
pomocí vysunutí a opětovného zasunutí zásuvky na kapsle, aniž bychom do této 
zásuvky vložili kapsli novou. 
 
V případě, že tento postup neprovedete a přístroj nebude  po několik dní používán, 
může se zásuvka pro kapsle zablokovat a bude obtížné ji otevřít 
 
Nastane-li tato situace proveďte jeden výdej naprázdno (bez vložení kapsle), čímž 
zajistíte opětovné správné otevření zásuvky vložení kapslí 11 
 

UPOZORNĚNÍ: otevření zásuvky pro vložení kapslí pouze po dobu nezbytně 
nutnou pro vložení kapsle do příslušné misky. Nedotýkejte se rukama ani 
jinými předměty vnitřních částí přístroje, misky pro uložení kapsle nebo 
dalších pohyblivých součástek.  

 
UPOZORNĚNÍ: nevyjímejte misku tekutých odpadů během jakéhokoliv výdeje 
kávy nebo páry. 

 
UPOZORNĚNÍ: během kteréhokoliv výdeje kávy je přístroj vybaven 
zabezpečením, které zamezuje otevření zásuvky kapslí, která je blokována. 
Neotevírejte ji nikdy násilím. Výrobce odmítá jakoukoliv zodpovědnost 
nerespektováním těchto postupů nebo nepatřičným používáním přístroje. 
Mimo jiné se doporučuje nepřekračovat maximální čas spařování kávy 90 
vteřin. 
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PŘÍPRAVA CAPPUCCINA 

 
 S hubičkou páry 5 – 6 manipulujte vždy pouze pomocí na ní umístěné 

plastové úchytky, nikdy se jí nedotýkejte holýma rukama – zabráníte tak 
nebezpečnému popálení. Hubičku nastavte do požadované polohy vždy dříve 
nežli spustíte výdej páry 

 Mimo jiné se doporučuje nepřekračovat maximální čas výdeje páry 30 vteřin. 
 
 
Pro výdej páry postupujte dle následujícího návodu 
 Nastavte hubičku páry 5 – 6   do 

pracovní polohy a ověřte, že 
zásuvka pro umístění kapslí je 
dobře zavřená 

 Následně pomocí otočného 
kohoutku ovládání páry 10 otevřete 
výdej páry otočením o cca 180o 

 
 UPOZORNĚNÍ: po otevření 

kohoutku páry začne její výdej po 
několika vteřinách. 
 

 
 Poté co jste do hrnku nalili mléko, 

ponořte do něj hubičku šlehání 
mléka a pohybujte hrnkem směrem 
nahoru a dolů, po dosažení 
požadované pěny opět uzavřete 
kohoutek ovládání páry 10 

 
 UPOZORNĚNÍ: po každém uzavření kohoutku páry provádí přístroj cyklus 

ochlazení výměníku. Po jeho ukončení je přístroj opět připraven k výdeji 
 

 
 Po každém procesu šlehání mléka pečlivě vyčistěte hubičku výdeje páry 

vlhkou houbičkou a vraťte ji do původní polohy. 
 
 
 UPOZORNĚNÍ: v případě, že výdej páry bude trvat po maximální dobu, kterou 

přístroj umožňuje (tj. 90 vteřin) nezapomeňte následně uzavřít kohoutek 
ovládání páry 
 

 
 
 UPOZORNĚNÍ: nikdy neotevírejte zásuvku pro umístění kapslí probíhá-li výdej 

páry 
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VÝDEJ HORKÉ VODY 
 
 Přístroj je určen i k výdeji horké vody 

z hubičky pro výdej páry. 
 Pro uskutečnění výdeje horké vody 

dejte hubičku výdeje 5 – 6 do pracovní 
polohy a ověřte, že zásuvka pro 
umístění kapslí je dobře uzavřena. 

 Následně otevřete kohoutek výdeje 
páry 10 a během 3 vteřin stiskněte 
kterékoliv z tlačítek kávy 

 Pro přerušení výdeje uzavřete 
kohoutek výdeje páry 10 nebo 
počkejte 30 vteřin a pak se výdej 
horké vody přeruší automaticky a 
následně opět nezapomeňte uzavřít 
kohoutek 10 

 
 

POČÍTÁNÍ KAPSLÍ 
 
 Po vydání 10 káv se červeně rozbliká kontrolka 15 , která dosud zeleně 

nepřerušovaně svítila. Takto signalizovaná chybová hláška znamená, že je nutno 
vyprázdnit zásobník použitých kapslí 9 
 

POZNÁMKA: Tato signalizace je volitelná a 
aktivovatelná provozovatelem 

 
 UPOZORNĚNÍ: v případě, že tuto 

signalizaci budete ignorovat, přístroj 
bude dále vydávat kávu až do té 
doby, kde nebude možno uzavřít 
zásuvku pro umístění kapslí a přístroj 
se následně zablokuje. 

 
 V tomto případě vyprázdněte zásobník 

prázdných kapslí 9 a odstraňte i 
všechny použité kapsle z vnitřního 
prostoru. Potě několikrát po sobě 
otevřete a zavřete zásuvku pro vložení 
kapslí 11. Tento postup zajistí 
kompletní uvolnění prostoru pro posun 
kapslí. 
 

 POZNÁMKA: Jestliže zásobník použitých kapslí 9 není včas pravidelně 
vyprazdňován může dojít k tomu, že v kanálu výhozu kapslí jsou ještě další 
kapsle a proto věnujte pozornost i vyčištění tohoto prostoru. 
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CHYBÍ VODA 

 
 Tuto situaci lze zjistit vizuálně pomocí 

rysek „min“ 4 a „max“ 2 vyznačených 
na boku zásobníku vody 3 

 
 U typu kávovaru s nastavitelnými 

dávkami kontroluje tuto situaci 
objemové počítadlo, které rozbliká 
červeně kontrolku 15 , která až dosud 
nepřerušovaně zeleně svítila. 

 
 
POZNÁMKA: Tato signalizace je volitelná a 
aktivovatelná provozovatelem 
 
 Tato signalizace se automaticky zruší 

po doplnění vody v průběhu 
následujícího výdeje 

 
 

PROGRAMOVÁNÍ DÁVEK 
 
Přístroje vyráběné firmou SGL Itálie jsou vybaveny řadou přednastavených hodnot 
pro každou z voleb. Změna hodnot jednotlivých voleb je možná pouze po aktivaci 
funkce automatického nastavení dávek. Automat vychází z výroby bez její aktivace.  
 
Pro její aktivaci postupujte následujícím způsobem: 
 
 Při vypnutém přístroji stiskněte první 

tlačítko malé kávy 14 zároveň zapněte 
hlavní vypínač přístroje  17 , přičemž 
však držte zároveň po dobu 5 vteřin 
po zapnutí přístroje i výše uvedené 
tlačítko malé kávy 14     

 
 Po dobu 5 vteřin se nerozsvítí žádná 

z kontrolek, poté se však rychle (4 Hz) 
zeleně rozbliká kontrolka 15 , která 
ukazuje, že systém automatického 
nastavení dávek byl aktivován; poté 
uvolněte stisk tlačítka 14 a přístroj je 
tím připraven pro programování. Je 
možné měnit dávky kávy malé, kávy 
velké i volitené dávky. Poté pokračujte 
v následujícím postupu při progra- 
mování  dávek: 
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 Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je dostatek vody v zásobníku a po 

uskutečnění výše uvedených kroků vyčkejte nejméně 5 minut, nutných  pro 
zahřátí přístroje  

 
 Vložte kapsli do zásuvky pro vložení 

kapslí, zavřete ji a stiskněte a držte 
stisknuté tlačítko 14 až do dosažení 
vámi požadované dávky pro malou 
kávu. Kontrolka v tomto tlačítku začne 
blikat a kontrolka 15, která normálně 
svítí zeleně se změní na oranžovou, 
která indikuje probíhající fázi 
programace příslušné dávky. 

 
 Po dosažení požadované dávky 

uvolněte stisk tlačítka; svítit pak bude 
pouze zelená kontrolka 15, která tak 
signalizuje ukončení procesu 
programování 

 
 Vyčkejte několik vteřin a poté můžete 

pokračovat stejným způsobem při 
programování dávky na velkou kávu 
13 a volitelnou dávku 12  

 
 Tyto postupy můžete opakovat až do 

okamžiku nastavení optimální dávky. 
Doporučuje se po nastavení provést 
kontrolní výdej jednotlivých dávek tak, 
že příslušné tlačítko stisknete pouze 
krátce. 

 
Po ukončení programování přístroj vypněte. Pro deaktivaci funkce automatického 
nastavení dávek  a pro uvedení přístroje do normálního provozu  postupujte 
následovně: 
 
 Při vypnutém přístroji stiskněte první tlačítko malé kávy 14 zároveň zapněte 

hlavní vypínač přístroje  17 , přičemž však držte zároveň po dobu 5 vteřin po 
zapnutí přístroje i výše uvedené tlačítko malé kávy 14     

 
 Po dobu 5 vteřin se nerozsvítí žádná z kontrolek, poté se však pomalu (1 Hz) 

zeleně rozbliká kontrolka 15 , která ukazuje, že systém automatického nastavení 
dávek byl deaktivován; poté uvolněte stisk tlačítka 14 a přístroj je tím připraven 
k normálnímu provozu.  

 
POZNÁMKA. Přístroj je z výroby dodáván s přednastavenými dávkami. 
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BEZPEČNOSTNÍ FUNCE ZÁSUVKY PRO VLOŽENÍ KAPSLÍ A 

ZÁSOBNÍKU PEVNÝCH ODPADŮ 
 
 
Zásuvka pro vložení kapslí je vybavena jedním elektrickým a jedním mechanickým 
zabezpečením, které zabrání normálnímu fungování přístroje je-li zásuvka otevřena 
nebo není-li správně dovřena až konce posunu. 
Elektrické zabezpečení je provedeno formou mikrospínače, který umožňuje zahájení 
infusního procesu přípravy kávy pouze v případě, že zásuvka je správně zavřena a 
kapsle správně umístěna v příslušné misce. Mechanické zabezpečení slouží 
k zabránění možnosti otevřít zásuvku ve fázi přípravy kávy, tj. při tlaku pístu na 
kapsli. 
 
 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
 
ČIŠTĚNÍ PO POUŽITÍ 
 
 
 UPOZORNĚNÍ: NIKDY NEPONOŘUJTE PŘÍSTROJ DO VODY !! 

 
 
 
 Čistěte vlhkým hadrem a následně 

osušte 
 Přístroj pokládejte výhradně na suché 

a nemastné povrchy 
 Sejměte mřížku 7 , vyjměte a 

vyprázdněte zásobníky tekutých a 
pevných odpadů 8 – 9  

 Sejměte hubičku napěňovače mléka 6 
(tento postup je nutno provést po 
každé přípravě cappuccina) lehkým 
tahem směrem dolů. 

 V případě, že by hubička páry zůstala 
ucpaná je možno velmi opatrně 
vyčistit její výdejní otvor. 

 Je možné provést vyčištění zásuvky 
pro vložení kapslí pomocí prázdného 
cyklu – viz odstavec PŘÍPRAVA KÁVY 

 Teplou vodu s čisticím prostředkem na 
nádobí omyjte všechny vyjmuté části a 
následně pře jejich vložením je 
osušte.  
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POKYNY PRO DLOUHODOBOU ODSTÁVKU PŘÍSTROJE 
 
V případě, že přístroj nebudete delší dobu používat se doporučuje: 
 
 Vypnout jej a vytáhnout elektrický kabel ze zásuvky 
 Vyprázdnit zásobník vody 
 Vyprázdnit zásobníky tekutých a pevných odpadů 

 
Mimo jiné se doporučuje vypínat automat denně v době, kdy není používán i 
z důvodu úspory elektrické energie 
 

ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU TEKUTÝCH ODPADŮ 
 
Zásobník 8 se musí pozorně vyplachovat pro odstranění všech zbytků kávy. Lze jej 
mýt teplou vodou s čisticím prostředkem na nádobí nebo se specifickým čisticím 
prostředkem na kávu. 
 
POZNÁMKA: Zásobník tekutých odpadů lze mýt i v myčce nádobí 

 
 

ZÁSOBNÍK VODY 
 
Zásobník 3 se musí pravidelně minimálně 1x týdně mýt teplou vodou s čisticím 
prostředkem na nádobí  
Vodu v zásobníku je nutno měnit každý den. Doporučuje se používat vodu dobré 
kvality s nízkým obsahem minerálů, ale nikoliv vodu destilovanou nebo 
demineralizovanou. 
 
POZNÁMKA: Zásobník vody lze mýt i v myčce nádobí 
 
 

ZMĚKČOVACÍ FILTR (není součástí přístroje) 
 
Změkčovací filtr pro tento přístroj není součástí dodávky přístroje v okamžiku koupě, 
ale lze jej zakoupit zvlášť. 
Jeho používání zlepšuje kvalitu vody a prodlužuje životnost přístroje. 
 
 
 UPOZORNĚNÍ: Výrobce doporučuje použití změkčovacího filtru. Poškození 

přístroje z důvodu usazování vodního kamene není součástí záruky. 
 

V PŘÍPADĚ POTŘEBY NEBO PRO POSTUPY, KTERÉ NEBYLY V TOMTO 
NÁVODU POPSÁNY SE OBRAŤE NA NEJBLIŽŠÍ SERVISNÍ STŘEDISKO. 
 
Výrobce si vyhrazuje právo provést kdykoliv technické nebo estetické úpravy a to jak 
z výrobních, tak i obchodních důvodů. 
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STAV PŘÍSTROJE 
CELKOVÁ TABULKA SIGNALIZACÍ 

Kontrolka LED 1 Kontrolka LED 2 Kontrolka LED 3 Kontrolka LED 4 

Zapnutí přístroje 
(zahřívací fáze) ON (zelená) blikající 1 HZ OFF OFF OFF 

Stand - by ON (zelená) ON ON ON 

Výdej malé  kávy ON (zelená) ON (zelená) blikající 1 HZ OFF OFF 

Výdej velké kávy ON (zelená) OFF ON (zelená) blikající 1 HZ OFF 

Výdej volitelné dávky ON (zelená) OFF OFF ON (zelená) blikající 1 HZ 

Výdej páry ON (zelená) OFF OFF OFF 

Otevřená zásuvka kapslí 
ON (zelená)      ON(červená) 

je-li požadován výdej 
ON       ON pomale blikající 
(1 Hz) je-li požadován výdej 

ON       ON pomale blikající 
(1 Hz) je-li požadován výdej 

ON       ON pomale blikající  
(1 Hz) je-li požadován výdej 

Plný zásobník pevných 
odpadů * (po 10 

výdejích) 
ON (červená) pomale blikající 

(1 Hz) ON  ON ON 

Prázdný zásobník vody 
** 

ON (zelená)     ON (červená) 
stále svítící po 5 vteřinách 

absence signálu objemového 
počítadla při výdeji ** 

OFF OFF OFF 

Funkční závady *** ON (všechny 3 LED pomale 
blikající 1 Hz) ON pomale blikající 1 Hz ON pomale blikající 1 Hz ON pomale blikající 1 Hz 

* Přístroj přesto umožní výdej a signalizace se automaticky vynuluje stisknutím tlačítka další volby. Tato signalizace je volitelná a aktivovatelná provozovatelem. 

** Červená kontrolka zůstane svítit až do dalšího výdeje.  Tato signalizace je volitelná a aktivovatelná provozovatelem 

*** Pro obnovení správného fungování přístroje je nutno jej vypnout a znovu zapnout. V případě přetrvávající závady je nutný zásah technika. 



15 
 

 
 
 
 
 

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD 
 
 
 

 
 

ZÁVADA 
 
 

MOŽNÁ PŘÍČINA 

 
 

ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ 
 
 

Přístroj se nezapíná. Kontrolka 15 
nesvítí. 

Přístroj není zapojen do elektrické 
sítě. 

 
Zapojte přístroj do sítě dle návodu 
v oddíle INSTALACE nebo se 
obraťte na autorizovaný servis 
 

Problém s elektrickým proudem 

 
Zkontrolujte, že data na štítku 
přístroje odpovídají datům distribuční 
sítě el. energie 
 

Přístroj nevydává  
Zkontrolujte správné zasunutí 
zásuvky pro kapsle 11  a úrovně 
vody v zásobníku 3 

Káva není správně vydávána nebo 
pouze po kapkách Ucpaný výdejník kávy 

Proveďte cyklus mytí výdejníku kávy 
podle odstavce „POKYNY PRO 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE“ 
 

Nefunguje výdej páry nebo horké 
vody 

Ucpaná trubička výdeje páry/horké 
vody 

 
Vyčistěte trubičku výdeje páry/horké 
vody pomocí jehly (provádějte 
s vypnutým přístrojem) 
 

Vytéká voda z odpadní misky Velké množství vody v zásobníku 
viditelné plovákem 

 
Vyprázdněte zásobník tekutých 
odpadů a vraťte se k normálnímu 
používání. Viz oddíl „ČIŠTĚNÍ 
ZÁSOBNÍKU TEKUTÝCH 
ODPADŮ“ 
 

Cappuccino je málo krémové 

Mléko nebylo dostatečné chladné 

 
Používejte vždy k našlehání mléko 
z ledničky 
 

Ucpaná trubička výdeje páry/horké 
vody 

 
Proveďte vyčištění trubičky viz oddíl 
ČIŠTĚNÍ PO POUŽITÍ 
 

Přístroj je zablokován 
 
Zásuvka pro umístění kapslí se 
neotevírá 

Proveďte prázdný výdej – bez 
vložení kapsle 

Jestliže problém přetrvává 
kontaktujte nejbližší servisní 
středisko 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
POKYNY K NAKLÁDÁNÍ S PŘÍSTROJEM PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI 
Tento výrobek odpovídá nařízení EU 2002/96/EC. 
 
 
Symbol            umístěný na přístroji nebo na obalu udává, že přístroj po ukončení své 
životnosti nemůže být likvidován jako domovní odpad ale musí být dopraven do centra 
elektrických a elektronických odpadů, spravovaných veřejnou správou. Nebo může být 
vrácen prodejci v případě nákupu ekvivalentního nového přístroje. Uživatel je zodpovědný za 
likvidaci přístroje dle těchto pravidel, jinak se vystavuje zákonem předepsaným sankcím.  
Správná likvidaci přístroje zamezí nežádoucím dopadům na životní prostředí a na zdraví lidí 
a usnadňuje recyklaci materiálů, ze kterých je vyroben. Pro detailnější informace o systému 
likvidace se obraťte na místní středisko likvidace odpadů nebo na prodejce přístroje. Výrobce 
nebo prodejce přístroje je vázán odpovědností k likvidaci, a to svým zákonem stanoveným 
povinným členstvím v některém z kolektivních systémů likvidace elektrických a 
elektronických odpadu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výrobce: 
 
SGL srl 
Via Coccito 23 
14040 Castelnuovo Calcea (AT) 
ITÁLIE 
    
 
 
Výhradní prodejce a servis pro ČR: 
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