Kávovar na překapávanou kávu Aroma Bueno
Obsah

1 Víko filtru/nádoby na vodu
2 Filtr
3 Konvice
4 Nádoba na vodu
5 Ukazatel hladiny vody
6 Tlačítko Start/Stop s kontrolkou

Důležité bezpečnostní informace
▪ Toto zařízení mohou používat osoby starší osmi let a rovněž osoby s omezenými psychickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi, osoby bez zkušeností a/nebo bez znalostí, jestliže
výrobek používají pod dohledem nebo dostaly pokyny k bezpečnému používání zařízení a uvědomují
si možná rizika.
▪ Děti si se zařízením nesmějí hrát.
▪ Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pakliže nejsou starší osmi let a nejsou pod
dohledem.
▪ Udržujte zařízení a jeho kabel mimo dosah děti mladších osmi let.
▪ Neponořujte zařízení do vody.
▪ Jestliže je napájecí kabel spotřebiče poškozen, musí být vyměněn v centrálním zákaznickém
servisním středisku výrobce nebo osobou s podobnou kvalifikací. Nevhodné
opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné.
▪ Toto zařízení je určeno pro použití v domácnostech a mimo jiné také v prostorách, jako jsou:
⋅⋅ kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
⋅⋅ chalupy;
⋅⋅ hotely, motely a další prostory pro bydlení;
⋅⋅ ubytovny typu „bed and breakfast“.
▪ Spotřebič není určen k výhradnímu komerčnímu použití.
▪ Pozor: nebezpečí popálení! Přístupné plochy mohou být velmi horké. Ohřevné plochy zůstávají
nějakou dobu po vypnutí spotřebiče horké.
▪ Vždy používejte spotřebič v souladu s těmito pokyny. Nesprávné použití může mít za následek úraz
elektrickým proudem a další nebezpečí.
Před použitím
Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho kávovaru.
Kávovar lze používat pouze ke svém účelu v souladu s tímto návodem. Proto vám doporučujeme,
abyste si před použitím důkladně přečetli tento manuál, protože obsahuje pokyny k používání, čištění

a péči o zařízení. Neneseme odpovědnost za škodu způsobenou nedodržením pokynů v tomto
manuálu. Uchovávejte tento manuál na bezpečném místě a předejte ho dalšímu uživateli společně se
zařízením. Vezměte prosím také na vědomí záruční informace na konci tohoto manuálu.
Záruka se nevztahuje na prasknuté sklo.
Během použití dodržujte bezpečnostní opatření.
Technické informace
Napětí: 220-240 V~ 50/60 Hz
Spotřeba energie: 915-1080 W
Třída ochrany: I
Doplňující bezpečnostní informace
▪ Zařízení může být připojeno pouze do uzemněných zásuvek nainstalovaných v souladu s nařízeními.
Napájecí kabel a zástrčka musí být suché.
▪ Netahejte ani neupínejte kabel přes ostré hrany. Nenechávejte kabel volně viset. Chraňte kabel
před horkem a olejem.
▪ Používejte kabel, pouze pokud je v perfektním stavu.
▪ Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky za kabel, ale vždy za zástrčku a nikdy neodpojujte nebo se
nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.
▪ Nepřenášejte zařízení za kabel.
▪ Nepokládejte kávovar na horké plochy, jako jsou plotýnky a podobně nebo do blízkosti plamene
plynového hořáku, plášť se může roztavit.
▪ Nepokládejte zařízení na plochy citlivé na vodu. Můžete je poškodit stříkající vodou.
▪ Nezapínejte zařízení, pokud v něm není voda. Naplňte zásobník vody studenou vodou na uvedenou
hladinu pro maximální počet šálků.
▪ Nenalévejte vodu do zařízení, když je zapnuté nebo stále horké. Před dolitím vody vypněte kávovar
a nechejte ho vychladnout po dobu 5 minut.
▪ Pozor: Zařízení se zahřívá! Nebezpečí opaření unikající párou. Nikdy nevyklápějte filtr ani
neotvírejte víko během vaření.
▪ Pokud zařízení nějakou dobu nepoužíváte, vypojte ho ze zásuvky.
▪ Přestaňte okamžitě používat zařízení nebo ho vypojte ze zásuvky, pokud:
⋅⋅ je zařízení nebo napájecí kabel poškozený,
⋅⋅ máte podezření, že je zařízení vadné, poté co spadlo nebo podobně.
V takových případech odneste zařízení do specializované dílny k opravě.
▪ Pravidelně ze zařízení odstraňujte vodní kámen.
▪ Skleněná konvice není vhodná pro použití v mikrovlnné troubě.
▪ Neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nesprávného použití, nesprávného
provozování, nesprávné opravy nebo nedodržení pokynů k odstranění vodního kamene. Stejně tak
jsou v takových případech vyloučeny reklamace.
Začínáme
Před prvním použitím a po dlouhé době, kdy zařízení nebylo používáno, nechte 2-3x proběhnout
varný proces s čerstvou vodou a bez použití mleté kávy.
Za tímto účelem naplňte nádobu (4) maximálně ke značce 8 šálků, jinak může konvice (3) přetéct. Po
každém cyklu vaření kávovar vypněte stisknutím tlačítka Start/Stop (6) a nechte spotřebič
vychladnout po dobu 5 minut, než znovu naplníte nádobu (4) čerstvou vodou až po značku 8 šálků.
Příprava kávy
Otevřete nádobku na vodu (4) vyklopením víčka (1) nahoru. Do nádoby (4) lijte pouze studenou vodu.
Značky množství vody (5) odpovídají množství čerstvé vody, která je nutná pro uvaření požadovaného
množství šálků kávy po 125 ml.

Otevřete prostor pro filtr (2) vyklopením víka filtru (1) nahoru. Umístěte do prostoru filtru (2) filtrační
papír o velikosti 1 x 4 s přehnutými slisovanými okraji. Papírový filtr nesmí přesahovat přes hranu
filtru, proto je třeba ho jemně stlačit dolů.
Naplňte ho požadovaným množstvím mleté kávy. Dle vlastních preferencí použijte 5–7 g středně
jemně mleté kávy na šálek. Je-li namletá příliš jemně, může filtr (2) přetéct.
Poté víko filtru (1) zavřete. Jakmile je ve správné pozici, slyšitelně zaklapne.
Zasuňte zástrčku přívodu do zásuvky a stiskněte tlačítko Start/Stop (6). To se rozsvítí modře a káva se
začne připravovat.
Přípravu můžete opět kdykoliv zastavit stiskem tlačítka Start/Stop (6).
Vyčkejte několik minut, než všechna káva nateče do konvice (3). Po vyjmutí konvice (3) ventil bránící
odkapávaní zajistí, aby káva dále nekapala.
Funkce udržování teploty
Vaše zařízení je vybaveno funkcí udržování teploty, aby se vařená káva udržela při servírovací teplotě.
Po dokončení procesu přípravy se aktivuje funkce udržování teploty automaticky a tlačítko Start/Stop
(6) zůstane svítit. Funkce udržování teploty trvá 40 minut. Poté se zařízení automaticky vypne a
tlačítko Start/Stop (6) zhasne. Funkci udržování teploty můžete deaktivovat stisknutím symbolu
Start/Stop (6).
Čištění a péče
Odpojte přívodní šňůru a nechte zařízení vychladnout.
Neponořujte spotřebič do vody. Vnější povrchy lze čistit vlhkým hadříkem s trochou mycího
prostředku.
Nepoužívejte hrubé a abrazivní čisticí prostředky.
Filtr (2) a skleněná konvice (3) se myjí pod tekoucí vodou.
Vápenatění
Vápenité usazeniny vedou k prodloužení doby přípravy a snižují kvalitu vaší kávy. Dále
způsobují ztrátu energie a ovlivňují životnost přístroje.
Je-li vrstva vápenitých usazenin příliš silná, přistroj se předčasně vypíná. Pak je jejich odstranění
možné jen s velkými obtížemi. Proto byste odvápňovaní měli provádět pravidelně, přinejmenším ale
při výrazně delších časech přípravy nebo zvýšeném hluku.
Následující údaje jsou vodítkem při denním používaní v domácnosti.
Stupeň tvrdosti
1 měkká
2 střední
3 tvrdá
4 velmi tvrdá

Tvrdost
0–7°dH
>7–14°dH
>14–21°dH
>21°dH

Interval odvápňování
Každých 6 měsíců
Každé 3 měsíce
Každých 6 týdnů
Jednou za měsíc

1°dH odpovídá přibližně 0,18 mmol/l Ca a Mg iontů
O tvrdosti vody ve vašem okolí se lze informovat u vaší místní společnosti dodávající vodu nebo u
státních úřadů.
Zařízení odpovídá evropským směrnicím 2014/35/EC, 2014/30/EC a 2009/125/EC.
Tento výrobek nesmí být na konci životnosti likvidován jako běžný domácí odpad, ale musí být
umístěn do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení. Opětné použití, recyklace a další využití starých
zařízení je důležitým příspěvkem k ochraně našeho životního prostředí. O vhodném sběrném místě
se, prosím, informujte u místních správních úřadů.

Dokument podléhá změnám.
Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb na
www.wmf.cz/kontakt nebo na čísle 731 010 111.
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