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AUTOMAT NA KÁVU PRIMA BAR
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ZMĚKČOVADLO FILTRU (OBR. 1)
Filtr 15 vyčistí asi 15 litrů vody (500 dávek), pak se musí vyměnit.
DŮLEŽITÉ:
Selhání výměny filtru může způsobit vážné
poškození automatu.

ÚVOD
Děkujeme, že jste zakoupili náš automat na kávu Prima Bar.
Jedná se o snadno použitelný výrobek navržený tak, aby se dal
snadno umístit na malá místa a dal se snadno čistit. Přečtěte si
pozorně tento manuál před tím, než přístroj začnete používat.
Manuál uschovejte pro případ, že do něj v budoucnu budete chtít
nahlédnout. Zkontrolujte, zda výrobek neutrpěl žádné vady při
přepravě.

VAROVÁNÍ: Na poškození způsobená vodním kamenem se
nevztahuje záruka.
V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV POTŘEBY NEBO FUNKCE, KTERÉ
NEJSOU POPSÁNY V TOMTO MANUÁLU, KONTAKTUJTE
SVÉHO PRODEJCE.
Sgl italia s.r.l. může kdykoliv provést technické změny nebo změny
designu z výrobních nebo obchodních důvodů.

CO OBSAHUJE OBAL
Automat je dodáván zabalený v krabici. Ta obsahuje:
1. Automat. 2. Návod k použití. Ověřte, že žádná položka nechybí a
že ani automat, ani obal nejsou poškozeny. Pokud nějaká položka
chybí nebo je poškozena, kontaktujte neprodleně svého dodavatele
než provedete jakoukoli další činnost.

ROZBALENÍ PŘÍSTROJE
Otevřete krabici, odstraňte horní polystyrén, vyjměte přístroj a
postavte jej na stabilní podložku.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Vždy důsledně dodržujte instrukce uvedené v tomto manuálu.
Uschovejte tento manuál pro příští použití.
Tento automat byl navržen pro výrobu kávy espresso, horké vody a
páry. Buďte opatrní, abyste se nespálili horkým proudem vody.

Demontujte trysku pro napěnění mléka 11 tak, že ji opatrně
stáhnete dolů (tento krok opakujte pokaždé, když připravíte
cappuccino).
Demontujte trubičku pro dávkování kávy 16 tak, že ji opatrně
stáhnete dolů a umyjete všechny vyjímatelné části teplou vodou a
prostředkem na mytí nádobí, důkladně je propláchněte a znovu
namontujte.

ČIŠTĚNÍ ČÁSTI AUTOMATU, KDE SE PŘIPRAVUJE KÁVA
(OBR. 3)
Horní hubička a oblast držáku filtru se musí pečlivě vyčistit alespoň
jednou za rok. Postupujte následovně:
Použitím 5 mm klíče odšroubujte 2 šrouby „A“ a demontujte celý
spodní držák filtru „B“.
Křížovým šroubovákem vyšroubujte šrouby, které drží horní filtr „C“.
Umyjte všechny vyjímatelné části teplou vodou a prostředkem na
mytí nádobí, propláchněte je a znovu namontujte.

ČIŠTĚNÍ ODKAPÁVACÍ MISKY
Všechno musí být důkladně propláchnuto, aby se odstranily stopy
po kávových olejích. Odkapávací miska může být umyta teplou
vodou a prostředkem na nádobí nebo práškem na čištění kávových
skvrn.

NÁDRŽ NA VODU
Nádrž na vodu se musí čistit každý týden za použití prostředku na
nádobí.
Utřete silikonové trubičky jemným hadříkem.
Voda v nádrži se musí měnit každý den. Je výhodnější používat
kvalitní pitnou vodu s nízkým obsahem minerálů, ale ne vodu
demineralizovanou nebo destilovanou.

Nestříkejte páru nebo proud vody přímo proti sobě, pokud
používáte automat.
Nikdy se nedotýkejte horkých částí.
Než zapojíte nebo odpojíte automat od sítě, ujistěte se, že
vypínač je v pozici „0“.
Toto zařízení by se mělo používat pouze k účelu uvedeném
v tomto manuálu (odstavec „Klasifikace a povolené užití
přístroje“). Jakékoliv jiné použití je nesprávné.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným nebo
nerozumným použitím přístroje.
Po rozbalení přístroje se ujistěte, že není poškozen.
V případě
pochybností
kontaktujte
kvalifikovaného
obchodního zástupce.
Balící materiál
(krabice, polystyren, sáčky
apod.) udržujte mimo dosah dětí. Neznečišťujte
životní prostředí vyhozením balícího materiálu,
ale naložte s ním podle místních nařízení.
Před zapojením přístroje se ujistěte, že elektrická síť
odpovídá údajům uvedeným na desce ve spodní části
přístroje. Výrobce neodpovídá za škody způsobené
neuzemněným vedením. Z bezpečnostních důvodů musí být
tento přístroj uzemněn.
Nikdy se nedotýkejte přístroje vlhkýma rukama nebo
nohama.
Nikdy neponořujte přístroj do vody.

Elektrický přívodní kabel úplně rozviňte, aby se zabránilo
nebezpečnému přehřátí.

Otočte přepínač 5 proti směru hodinových ručiček na symbol
. (pára),aby se začala tvořit pára. Když dosáhnete požadovaného
množství pěny, otočte přepínač pákou opět na symbol
.
Přidejte mléko do espressa, které jste připravili předtím.

Při odpojování přístroje od sítě netahejte za
kabel.

Vždy odpojte přístroj od sítě, když doplňujete nádrž na vodu
nebo když přístroj kontrolujete.
Nenechte děti nebo nekompetentní osoby obsluhovat
přístroj. Automat by měli používat pouze lidé, kteří si přečetli
tento manuál.
Doporučujeme uschovat obal (krabice, polystyren, sáčky apod.)
alespoň do té doby, dokud neskončí záruční lhůta výrobku, pro
případ přepravy nebo vrácení výrobku.
Pokud je přístroj nefunkční nebo nepracuje tak, jak by měl,
vypněte jej a odpojte od přívodu elektrické energie. Nesnažte
se přístroj opravovat. Kontaktujte autorizovaný servis a
žádejte originální náhradní díly. Pokud tak neučiníte, může
být snížena bezpečnost přístroje.
Nevyměňujte přívodní kabel sami. Pokud je poškozen,
kontaktujte autorizovaný servis, aby Vám jej vyměnil nebo
opravil.
Umístěte přístroj asi 15 cm od zdi nebo jiných automatů, aby
mohla fungovat jeho ventilace.
V případě poruchy kontaktujte svého prodejce. Vždy uveďte
název modelu a výrobní číslo. Tyto údaje jsou uvedeny na
desce pod automatem.

NEDOSTATEK VODY
Když dojde voda, rozsvítí se červená kontrolka nedostatku vody 3.
Okamžitě doplňte nádrž vodou pokojové teploty a obnovte činnost.
Jestliže je voda z kohoutku příliš tvrdá, použijte balenou stolní vodu
(nepoužívejte vodu destilovanou).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Bojler, trubičky a kontejner jsou vyrobeny z potravinářských
materiálů.

VAROVÁNÍ
Před dávkováním páry může z trubičky pro výrobu páry vytéct pár
kapek vody. To je normální. Nechte vodu z trubičky odkapat do
odkapávací misky před tím, než zasunete trysku na napěnění
mléka do šálku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
ČIŠTĚNÍ PO POUŽITÍ (OBR. 1-2-4)
Před tím, než začnete s jakýmkoliv čištěním, odpojte automat
ze zásuvky.
NIKDY NEPONOŘUJTE AUTOMAT DO VODY.
Očistěte automat vlhkým hadrem a pečlivě osušte.
Vždy umísťujte automat na čistý a suchý povrch.
Odstraňte mřížku, vyjměte odkapávací misku 9 a vyčistěte ji.
Pokud potřebujete vyčistit filtr 14, vyjměte ho za použití malého
šroubováku.

Dávkujte kávu tak, že otočíte přepínač 5 po směru hodinových
ručiček na symbol (šálek)
Když dosáhnete množství, jaké chcete, zastavte dávkování kávy
tak, že otočíte opět přepínačem na symbol
.
Počkejte asi 5 vteřin, otevřete držák filtru otočením páky rukojeti
vlevo a okamžitě vyjměte kapsli.
Vždy vyjměte použitou kapsli po přípravě kávy.
POZOR: Abyste připravili cappuccino, je třeba nejdříve
připravit kávu, pak šlehat mléko.

DÁVKOVÁNÍ HORKÉ VODY (OBR. 1)
Nikdy se nedotýkejte trubičky pro dávkování horké vody rukama,
abyste předešli zraněním. Přemístěte ji do požadované polohy
pákou trysky 13.
Abyste připravili horkou vodu, postupujte podle tohoto návodu:
Ujistěte se, že držák filtru je otevřený, páka rukojeti je otočená
vlevo a není tam umístěna žádná kapsle.
Umístěte šálek pod trysku pro dávkování vody 12.
Stiskněte tlačítko 4 do polohy zapnuto
Otočte přepínač 5 proti směru hodinových ručiček na symbol
(kohoutek)
, aby se začala dávkovat horká voda.
Když dosáhnete požadované množství, otočte přepínač opět na
symbol
.

PŘÍPRAVA CAPPUCCINA (OBR. 1)
Nikdy se nedotýkejte ani dávkovací trubičky, ani tyčinky na šlehání
mléka, rukama, abyste předešli zraněním. Přemístěte ji do
požadované polohy pákou trysky 13.
Abyste připravili páru, postupujte podle tohoto návodu:
Ponořte trubičku pro šlehání mléka z poloviny do šálku s mlékem.
Stiskněte tlačítko 4 do polohy vypnuto

LEGENDA (OBRÁZEK 1)
1) Hlavní vypínač; 2) Oranžová kontrolka termostatu; 3) Červená
kontrolka nedostatku vody; 4) Přepínač pro volbu pára/ horká
voda; 5) Přepínač pro volbu káva/ pára/ horká voda; 6) Nahřívací
deska pro šálky; 7) Snímatelný kryt nádrže; 8) Fixní držák kávové
kapsle; 9) Vyjímatelná mřížka, na kterou se staví šálek; 10)
Odkapávací miska; 11) Tryska pro napěnění mléka; 12) Tryska
pro tvorbu páry; 13) Páka trysky pro tvorbu páry; 14) Filtr; 15)
Změkčovadlo filtru; 16) Trubička pro dávkování kávy; 17) Nádrž na
vodu.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Elektrické údaje:
230V – 50Hz – 1250W
(viz. deska na spodní části automatu);
Rozměry (šxhxv): 22 cm x 25 cm x 32,5 cm;
Váha:
asi 7 kg;
Kapacita nádrže: 2 litry.

KLASIFIKACE A POVOLENÉ UŽITÍ PŘÍSTROJE
Automat je navržen pro přípravu kávy, cappuccina nebo teplých
nápojů, např. čaje.

INSTALACE
Před tím, než budete automat instalovat, přečtěte si pozorně
odstavec „Obecné bezpečnostní informace“. Umístěte automat na
rovný a stabilní povrch, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a
proudů vzduchu.
Před zapojením automatu k přívodu elektrické energie se ujistěte,
že je přívod správně uzemněn a že specifikace dodávky elektrické
energie odpovídají specifikacím uvedeným na desce ve spodní
části automatu.
Umístěte automat do místnosti s teplotou vyšší než 5°C.

Mohou se vyskytnout poruchy automatu, pokud je instalován na
místech, kde je teplota vyšší než 35°C.
Zapojte přívodní šňůru do zásuvky.
Uzemněné zapojení je nezbytné. Neprovozujte automat za
žádného jiného napětí, než je uvedeno na desce.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ AUTOMATU (OBR. 1)
Před prvním použitím automatu zvedněte snímatelný kryt nádrže 7
a vyjměte nádrž, pečlivě ji vymyjte a naplňte čerstvou vodou. Vraťte
nádrž na své místo. Zkontrolujte, zda přepínač pro volbu káva 5 je
v centrální pozici na symbolu
a že držák filtru je uzavřený
otočením páky vpravo. Zapojte přívodní šňůru do zásuvky.
Zapněte automat stisknutím červeného tlačítka 1 tak, aby se
oranžová kontrolka termostatu 2 rozsvítila. Jakmile oranžové světlo
2 zhasne, dosáhl automat provozní teploty a je připravený k použití.
Nahřívací deska pro šálky 6 umožní, aby Vaše šálky byly vždy
teplé.
Nejdříve, aby se usnadnil start pumpy a naplnil hydraulický obvod
z nádrže do pumpy, dávkujte vodu několik vteřin (viz. odstavec
PŘÍPRAVA KÁVY) se zavřeným držákem filtru, aniž by tam byla
umístěna kapsle kávy, a nechte vodu vykapat do odkapávací
misky.
Abyste připravili dobrou kávu espresso, musí být šálky i automat
horké. Doporučujeme zapnout automat 5 – 10 minut před použitím,
zavřít úplně držák filtru a nahřát šálky tím, že je položíte na
nahřívací desku.
PŘÍPRAVA KÁVY (OBR. 1)
Abyste připravili kávu espresso, postupujte podle tohoto návodu:
Otevřete držák filtru tím, že otočíte pákou rukojeti doleva, umístěte
kapsli kávy na filtr a zavřete to otočením páky úplně vpravo.
Umístěte šálek na mřížku pod trubičku pro dávkování kávy 16.

