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Vážený zákazníku, 

Blahopřejeme k zakoupení tohoto produktu. Přečtěte si pozorně následující pokyny 

a postupujte podle nich, abyste předešli možným škodám. Neodpovídáme za škody 

způsobené nedodržením pokynů nebo nesprávným používáním. 
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TECHNICKÁ DATA 

Kód produktu 10032771, 10032772 

Výkon 220-240 V ~ 50/60 Hz

Výkon 900/800 W 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Výrobce: 

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo. 

Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými 

normami: 

2014/30 / EU (EMC) 

2014/35 / EU (LVD) 

2011/65 / EU (RoHS) 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• Ujistěte se, že vaše napětí zásuvky odpovídá napětí uvedenému na typovém 

štítku kávovaru.

• Pro ochranu před zásahem elektrickým proudem neponořujte kabel

nebo zařízení do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.

• Pokud je zařízení používáno dětmi, je třeba na ně řádně dohlížet.
• Pokud zařízení nepoužíváte, před každým čištěním odpojte síťovou zástrčku. 

Před připojením nebo odpojením příslušenství a před čištěním nechte přístroj

vychladnout.

• Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, nebo takové,

které nefunguje správně, pokud zařízení spadlo nebo se jinak poškodilo.

Kabel musí být vyměněn výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo 

podobně kvalifikovanou osobou.

• Jakékoliv příslušenství, které nedoporučuje výrobce, může způsobit zranění
elektrickým proudem.

• Nepoužívejte venku.

• Kabel nenechte viset přes okraj stolu a neumísťujte jej tak, aby se dotýkal
horkých ploch.

• Abyste předešli nebezpečí, neumísťujte jej do blízkosti jiných zdrojů tepla.

• Zařízení používejte pouze tak, jak určil výrobce.

• Nádrž je určena pro použití pouze s tímto zařízením. Nesmí být použita jinde.

• Nádobu nečistěte saponátem, ocelovou vlnou ani jinými abrazivními čistícími
prostředky.

• Chcete-li vypnout zařízení, vždy vytáhněte zástrčku přímo a nikdy ne jen 
samotný kabel.

• Dbejte na to, abyste během přípravy kávy neporanili párou z vroucí vody.

• Přístupné části se mohou během používání snadno  ohřát. Nedotýkejte se 
horkých částí rukama. Použijte tlačítka nebo rukojeť.

Po provozu vyzařuje zařízení zbytkové teplo.

• Nikdy nenechávejte prázdnou nádobu na horké desce, aby nedošlo k 

poškození nádoby.

• Nepoužívejte přístroj, pokud nádoba vykazuje známky praskání nebo 

pokud má uvolněnou nebo opotřebovanou rukojeť. Použijte tuto 

nádobu pouze s tímto zařízením. Používejte ji opatrně, protože je velmi

křehká.

• Toto zařízení smí používat pouze děti ve věku 8 let a více, nebo osoby se 

sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo

nedostatek zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byli

poučeni o bezpečném používání zařízení a porozuměli potenciálním rizikům. 

Děti se nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržbu nesmějí dělat děti, pokud

nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

CZ 
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  CZ 

OVLÁDACÍ PANEL A RYCHLÝ START 

1 Do nádrže nalijte 1500 ml (10032771) / 1200 ml (10032772) vody.  

2 Vložte nylonový filtr do držáku filtru (nepřidávejte kávu) a potom zavřete 
víko nádrže na vodu. 

3 Umístěte nádobu na místo (plotnu). 

4 Připojte zařízení k elektrické síti. Zařízení se zapne a na displeji se 

zobrazí [:]. 

5 Stiskněte libovolné tlačítko. Na displeji se zobrazí [12:00].  

6 Stiskněte tlačítko "ON / OFF". Červená kontrolka se rozsvítí a kávovar se 

po chvíli automaticky spustí. Po několika sekundách opět stiskněte 

tlačítko ON / OFF. Zobrazí se modrý indikátor a kávovar spustí režim 

automatické přípravy kávy. Modré světlo se vypne a rozsvítí se červené 

světlo. 35 minut (10032771) nebo 2 minuty (10032772) po dokončení 

procesu 

vaření se přístroj automaticky vypne. 

7 Jakmile již více kávy nevytéká, nádoba se může vyprázdnit a důkladně 

opláchnout čistou vodou. 
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PŘÍPRAVA FILTROVANÉ KÁVY 

  CZ 

1 Otevřete víko nádrže na vodu a nalijte čistou pitnou vodu do nádoby.  

2 Na vrh nylonového filtru přidejte kávu. Kávu si samozřejmě můžete 

namlít podle vlastního vkusu. 

3 Zavřete víko a přístroj připojte ke zdroji napájení. Na displeji se 

zobrazí [12:00]. 

4 Do držáku filtru vložte nylonový filtr. 

5 Umístěte nádobu na místo (desku). Ujistěte se, zda jste zarovnali osu 
nádoby a držák filtru. 

6 Stiskněte libovolné tlačítko a na displeji se zobrazí [12:00]. Stiskněte 

jednou tlačítko ON / OFF, červený indikátor se rozsvítí a káva se po chvíli 

začne automaticky vařit. Upozornění: během provozu můžete nádobu 

odstranit, abyste nalili šálek kávy. Nádoba by se však měla vrátit na 

varnou desku do 30 sekund, aby se zabránilo přetečení kávy přes okraj 

držáku filtru. 

ČAS A AUTOMATICKÝ START 

Zařízení má funkci naprogramování: 

1 Stiskněte tlačítko PROG. Teď můžete nastavit aktuální čas. 

2 Když se na displeji zobrazí CLOCK stiskněte tlačítka HOUR a MIN 

na nastavení aktuálního času od 0:00 do 23:59. 

3 Když se na displeji zobrazí TIMER, stiskněte tlačítka HOUR a MIN 

na nastavení času od 0:00 do 23:59 pro automatické spuštění.  

4 Zvolte intenzitu kávy stiskem tlačítka MODE a výběrem 1 

zrna, , 2 zrn 3 zrn.

Poznámka: Tato funkce je relevantní pouze pro přípravu filtrované kávy.  



5 

  CZ 

5 Modré světlo se vypne a rozsvítí se červené světlo a kávovar začne 

vaření. Automaticky se vypne po uplynutí 35 minut, když je vaření  

ukončeno. 

6 Stiskněte tlačítko "ON / OFF". Modrý indikátor se rozsvítí a zařízení bude 

v automatickém režimu. Modré světlo se vypne a červené světlo se 

rozsvítí a zařízení začne pracovat automaticky po dosažení 

výchozího času. 

7 Znovu stiskněte tlačítko ON / OFF a počkejte. 

ČIŠTĚNÍ A PÉČE 

• Po použití vyčistěte všechny vyměnitelné části v horké vodě s trochou saponátu.

• Otřete povrch zařízení měkkým, vlhkým hadříkem nebo houbou.

• Kapky vody se tvoří v oblasti nad nálevkou a kapou na podstavec během

přípravy kávy. Po každém použití výrobku otřete povrch čistým suchým

hadříkem.

• K čištění používejte navlhčenou tkaninu. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
• Uložte všechny součásti a nechte je připraveno pro další použití.

Poznámka: Nepoužívejte kávovar, když jste nepřítomni, protože zařízení 
požaduje manuálně vstupy. 

Poznámka: Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě. Abyste 
předešli úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabely ani zástrčky do 
vody nebo do jiných kapalin. Po každém použití vždy nejprve vytáhněte 
zástrčku ze zásuvky. 
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ODVÁPŇOVÁNÍ 

Aby váš kávovar pracoval efektivně, měli byste pravidelně vyčistit usazeniny 

vodního kamene v závislosti na kvalitě vody ve vaší oblasti a četnosti používání 

spotřebiče. Je třeba dodržovat tyto podmínky:  

1 Naplňte nádrž na vodu vodou na úroveň MAX a přidejte odvápňovač 

(poměr vody k odvápňovací je 4: 1 a podrobněji pokyny naleznete v 

pokynech odvápňovače.) Prosím, použijte odvápňovač  pro domácí 

použití. Můžete také použít kyselinu citrónovou namísto odvápňovače  

(poměr vody k kyselině citronové je 100: 3). 

2 Ujistěte se, že filtr je čistý od kávy. 

3 Vložte šálek pod trychtýř. 

4 Zkontrolujte, zda je trychtýř správně namontován. 

5 Zapněte zařízení a vyberte funkci odstraňování vodního kamene - 
odvápňování. 

6 Po ukončení funkce vypněte přístroj. 

7 Nechte odvpápňovač působit 15 minut a opakujte kroky 3-5. 

8 Zapněte zařízení a nechte roztok protékat, dokud se nádrž na vodu 

zcela nevyprázdní. 

9 Přístroj vypláchnout čistou vodou nejméně třikrát. 

TIPY NA DOBROU KÁVU 

• Čistý kávovar je nezbytným předpokladem pro dobrou kávu. Je třeba

pravidelné čištění kávovaru: viz "Péče a čištění". Pro přípravu kávy

používejte vždy čerstvou, studenou vodu.

• Kávu uchovávejte na chladném a suchém místě. Po otevření balení ji

uchovávejte v lednici v dobře uzavřené nádobě, abyste ji udrželi v 

čerstvém stavu.
• Pro dosažení optimální chuti kávy používejte celé boby a rozemelte je na

jemno.

• Nepoužívejte stejnou kávu podruhé, protože chuť kávy bude výrazně snížena. 

Nedoporučuje se kávu znovu ohřívat, protože nejlépe chutná okamžitě po 

vaření.

CZ 
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  CZ 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Problém Možná příčina Řešení 

Voda vytéká ze 

spodní části 

kávovaru. 

V misce na odkapávání 

je příliš 

hodně vody. 

Vyprázdněte odkapávací 
misku. 

Kávovar nefunguje 

správně. 

Kontaktujte 

specializovanou 

společnost na opravu. 

Káva chutná jako ocet. Zařízení nebylo po 

odvápnění správně 

vyčištěno. 

Vyčistěte kávovar 

několikrát, jak je to 

popsáno v části "Před 

prvním použitím. „ 

Káva byla dlouhodobě 

skladována na teplém 

nebo vlhkém místě. 

Káva se pokazila. 

Použijte čerstvou kávu a 

uložte neotevřenou 

kávu na chladném, 

suchém místě. Po 

otevření obalu kávy ho 

bezpečně uzavřete a 

uložte ji do chladničky 

tak, aby byla 

čerstvá co nejdéle. 

Kávovar nefunguje. Zástrčka není 

správně zapojena. 

Zasuňte síťovou zástrčku 

do síťové zásuvky 

správně. Pokud přístroj 

stále nefunguje, 

kontaktujte 

specializovanou 

společnost 

pro opravu zařízení. 

Teplota kávy je příliš 

nízká. 

Nedostatek vody. Nalijte vodu. 

Proces vaření kávy je 
příliš pomalý nebo 
protéká filtr. 

Káva je namletá na příliš 
jemno. 

Použijte správně 

namletou kávu. 

Filtr není čistý. Vyčistěte filtr vodou. 
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  CZ 

POKYNY K LIKVIDACI 

Obrázek vlevo (přeškrtnutý odpadkový koš) 

znamená, že se při tomto produktu se použije evropské 

nařízení o odpadech 2012/19 / EU. Tyto výrobky se nesmí 

likvidovat s běžným odpadem. Informujte se o místních 

předpisech pro oddělený sběr elektroniky a elektronických 

zařízení. Dodržujte místní předpisy a nevyhazujte staré 

spotřebiče do běžného odpadu 

Tímto pomůžete předejít možným negativním důsledkům 

na životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace pomáhá 

snižovat spotřebu surovin. 
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