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BezpečNost zapařovače Na kávu

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.
Tento návod i váš přístroj obsahují mnoho důležitých bezpečnostních upozornění. 
Všechna upozornění si přečtěte a vždy je dodržujte.

Tento symbol označuje upozornění na bezpečnostní riziko.
Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí úrazu nebo úmrtí.
Všechna bezpečnostní upozornění budou uvozena tímto symbolem a slovem 
„NEBEZPEČÍ“ nebo „UPOZORNĚNÍ”. Tato slova mají následující význam:

Při nedodržení pokynů hrozí bezprostřední 
nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.

Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí 
vážného úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění vás informují o možném nebezpečí a o způsobu, jak 
snížit riziko úrazu, a upozorňují na to, co se může stát, pokud se nebudete řídit pokyny.

NEBEZPEČÍ

UPOZORNĚNÍ

důležité BezpečNostNí pokYNY
používáte-li elektrické zařízení, vždy dbejte na dodržování 
základních bezpečnostních opatření včetně těchto:

1. Přečtěte si všechny pokyny�
2. Po použití je povrch topného tělesa vystaven účinkům 

zbytkového tepla� Nedotýkejte se horkých povrchů� 
Používejte madla nebo knoflíky�

3. Nikdy neponořujte kabel, zástrčky ani zapařovač na kávu 
do vody ani jiné kapaliny; vyhnete se tak nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem�

4. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby 
s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí 
a zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo byly 
poučeny o bezpečném užívání tohoto přístroje a chápou 
související nebezpečí� Děti si s přístrojem nesmí hrát� 
Čistění a údržbu smí provádět děti starší 8 let, jsou-li 
pod dozorem� Zajistěte, aby zařízení a jeho napájecí 
vidlice nebyly v dosahu dětí mladších 8 let�

5. Pokud zapařovač na kávu nepoužíváte nebo jej chcete 
čistit, odpojte jej od elektrické sítě� Před montáží nebo 
demontáží součástí a před čištěním nechejte zapařovač 
na kávu vychladnout�
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BezpečNost zapařovače Na kávu

6. Spotřebič nepoužívejte, je-li poškozen kabel nebo zástrčka, 
pokud nefunguje správně, spadl nebo byl nějak poškozen� 
V těchto případech předejte spotřebič do nejbližšího 
autorizovaného servisního střediska, kde jej zkontrolují, 
opraví nebo provedou elektrické či mechanické úpravy�

7. Použití přídavného zařízení neschváleného výrobcem 
spotřebiče může vést k úrazům�

8. Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí�
9. Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní 

desky a nedovolte, aby se dotýkal horkých povrchů�
10. Spotřebič nepokládejte na rozpálený plynový nebo 

elektrický sporák ani do horké trouby�
11. Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům než pro jaké je určen� 

Zneužití spotřebiče může mít za následek osobní zranění�
12. Spotřebič nepoužívejte bez víka řádně nasazeného na 

nádobě (karafě)�
13. Nádoba (karafa) je navržena pro použití s tímto spotřebičem� 

Nikdy jej nepokládejte na sporák ani jej nevkládejte do 
mikrovlnné trouby�

14. Nepokládejte horkou nádobu (karafu) na mokrý nebo 
studený povrch�

15. Nepoužívejte prasklou nádobu (karafu) nebo nádobu 
s uvolněným nebo oslabeným držadlem�

16. Nádobu (karafu) nečistěte abrazivními čističi, drátěnkami 
ani jiným drsným materiálem�

tYto pokYNY si uschoveJte
Tento výrobek je určen jen k domácímu použití�
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BezpečNost zapařovače Na kávu

Napětí: 220-240 V stříd�
Frekvence: 50/60 hz
Příkon: 1 250 W pro toustovač 2 plátků, 
2 500 W pro toustovač 4 plátků

pozNámka: Tento zapařovač na kávu 
je vybaven uzemněnou zástrčkou� aby 
bylo riziko úrazu elektrickým proudem 
co nejnižší, lze zástrčku zasunout do 
zásuvky jen jedním způsobem� Jestliže 
zástrčku nelze zasunout do zásuvky, 
obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře� 
Zástrčku žádným způsobem neupravujte�

Nepoužívejte prodlužovací kabel� Pokud 
je přívodní kabel příliš krátký, nechejte 
si kvalifikovaným elektrikářem nebo 
servisním technikem namontovat 
novou zásuvku v blízkosti zařízení�

Nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem

Zapojte do uzemněné zásuvky. 

Neodstraňujte uzemňovací kolík.

Nepoužívejte adaptér. 

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Při nedodržení těchto pokynů hrozí 
nebezpečí smrti, požáru nebo zásahu 
elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

elektrotechnické požadavky

likvidace elektrického odpadu

likvidace obalového materiálu 
Obalový materiál je 100% recyklovatelný 
a je označen symbolem recyklace �  
Různé části tohoto obalu je tedy 
nutno zlikvidovat odpovědně a plně 
v souladu s místními zákonnými 
předpisy o likvidaci odpadů� 
likvidace výrobku 
-  Tento spotřebič je označen v souladu 

s Evropskou směrnicí 2012/19/EU 
o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ)� 

-  Zajištěním řádné ekologické likvidace 
přístroje pomůžete zamezit možnému 
škodlivému dopadu na životní prostředí 
a lidské zdraví, který by jinak mohl vzniknout 
při nesprávné likvidaci tohoto výrobku� 

-  Symbol  na výrobku nebo na 
doprovodných dokumentech k výrobku 
znamená, že s tímto přístrojem nelze 
zacházet jako s domovním odpadem� 
Namísto toho je nutné spotřebič předat do 
nejbližšího sběrného střediska k recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení� 

bližší informace ohledně manipulace, 
regenerace a recyklace tohoto výrobku 
si vyžádejte od místních úřadů, služby 
likvidace domovních odpadů nebo 
prodejny, kde jste produkt koupili� 
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BezpečNost zapařovače Na kávu popis součástí a fuNkcí

průzor šálků/
vodní nádoby

součásti a příslušenství

skleněná karafa

zapařovací košík

#4 papírový 
filtr (kužel) ve 

filtračním košíku

ovládací panel

ohřívací deska

programovatelný 
displej

zapařovací hlava

víko nádoby 
na vodu Nádrž na vodu

Úložný 
prostor na 

přívodní kabel 
(není zobrazen)

příchytka filtru
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popis součástí a fuNkcí

funkce displeje a kontrolního panelu

tlačítko zapařování (BreW)

přepínací panel - a +

tlačítko nabídky (meNu)

tlačítko nastavení (set)

ukazatel 
volby šálku

displej hodin
ukazatel teploty

ukazatel čištění

ukazatel středního/
tmavého pražení

ukazatel luhováníukazatel 
zahřívání

ukazatel 
lití ukazatel ukončení 

zapařování/přání dobré chuti

ukazatel odloženého 
startu (auto)
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popis součástí a fuNkcí

v čem je zapařovaná káva jiná

Tradiční překapávání kávy často nevytáhne 
z kávových zrn tu ideální chuť� Často se 
uchýlíme k běžnému překapávači z časových 
důvodů a pohodlí�
Zapařovaná káva se dělá tak, že se mletá 
káva přelije vodou a získá tak výbornou chuť� 
Nicméně často nemáme na takový rituál čas�
Zapařovač na kávu Kitchenaid poskytuje 
čistou, komplexní chuť, kterou známe 
z tradičního šálku zalévané kávy, a to snadno 
a pohodlně s použitím automatického stroje�
Namísto neustálého zalévání zapařovacího 
košíku vodou zapařovač na kávu pravidelně 
vypouští proud vody, přesně kontroluje výluh 
a umožňuje tak, aby mletá káva „rozkvetla“� 

Kromě toho zapařovač na kávu nahřívá 
vodu naráz na optimální zapařovací 
teplotu, namísto po kapkách jako 
u klasických překapávačů�
Poznáte rozdíl v karamelové barvě 
a komplexních vrstvách chuti� 

Tento mechanismus uvnitř zapařovače na kávu přesně 
kontroluje tok vody pro ideální vytěžení chuti� 

kontrolka přesného 
toku vody
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sestaveNí zapařovače Na kávu

před prvním použitím
Před prvním použitím zapařovače umyjte zapařovací košík, držák filtru a karafu v horké 
vodě s čisticím prostředkem a pak ho vypláchněte čistou vodou a vysušte� 

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnku�

pozNámka: Tyto součásti lze rovněž mýt v horním koši myčky�

příprava zapařovače na kávu k použití

1 Zasuňte zapařovač na kávu do 
uzemněné zásuvky� Podle potřeby 
zamotejte přebytečný kabel okolo 
držáku kabelu na zadní straně 
zapařovače na kávu�

Nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem

Zapojte do uzemněné zásuvky. 

Neodstraňujte uzemňovací kolík.

Nepoužívejte adaptér. 

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Při nedodržení těchto pokynů hrozí 
nebezpečí smrti, požáru nebo zásahu 
elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ
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oBsluha zapařovače Na kávu

programování hodin

2 Když displej hodin bliká, použijte 
přepínací panel + nebo - ke zvolení 
správného nastavení hodin� Pak 
proveďte volbu stisknutím tlačítka SET�

1 Když je zapařovač na kávu zapojen 
v zásuvce, začne blikat displej hodin�  
 

3 Následně začne blikat minutový displej� 
Použijte přepínací panel + nebo - 
ke zvolení správného nastavení minut, 
poté proveďte volbu stisknutím 
tlačítka SET� 

4 Nakonec začne blikat aM/PM� 
Použijte přepínací panel + nebo - 
ke zvolení správného nastavení 
aM/PM (dopoledne/odpoledne), 
poté stiskněte SET pro návrat 
do programovací nabídky�

pozNámka: Když je zapařovač kávy zapnutý, jděte přímo do nabídky displeje hodin, 
stiskněte tlačítko MENU čtyřikrát, dokud nezačne displej hodin blikat�
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oBsluha zapařovače Na kávu

Nastavení síly zapařování

1 K nastavení přístroje k zapařování 
mírně nebo středně pražené kávy 
stiskněte tlačítko MENU, dokud 
nezačne na displeji blikat ukazatel 
středního pražení, pak stiskněte 
tlačítko SET� Střední pražení je 
výchozí nastavení�

2 K výběru tmavě opražené kávy 
použijte přepínací panel + nebo - 
a nastavení přepněte� Když začne 
blikat tmavé pražení, stiskněte SET� 
 
 

užitečNÝ tip: abyste zapařovali podle základních principů Evropského centra 
pro zapařování kávy, zapařujte kávu s použitím nastavení na středně praženou kávu 
(je také ideální pro mírně praženou kávu)� Nastavení středního pražení zapařuje 
kávu při mírně vyšší teplotě, než je nastavení pro tmavé pražení - vytěží výjimečnou 
chuť z každého typu pražení�

výběr počtu šálků k zapaření

1 Z hlavní nabídky vyberte pomocí 
přepínacího panelu + nebo - počet 
šálků, které chcete zapařovat, a to 
mezi 2 a 8 (0,15 L na šálek)� Když 
se zobrazí požadované číslo, jste 
připraveni zapařovat�

pozNámka: 8 šálků je výchozí nastavení�

pozNámka: Pokud voda v nádobě chvíli 
odstála a pokud si přejete začít znovu, 
zvolte 8 šálků a stiskněte tlačítko bREW 
(bez kávy v zapařovacím košíku)� Tímto 
způsobem se odstraní jakákoliv stará 
voda v nádobě�
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oBsluha zapařovače Na kávu

3 Po stisknutí tlačítka SET zvolte aM 
(dopoledne) nebo PM (odpoledne) 
k volbě odloženého startu napařování, 
ozvou se 2 pípnutí a vrátíte se do 
programovací nabídky� Program 
odloženého startu je připraven 
k použití�

pozNámka: Pokud chcete aktivovat funkci odloženého startu�, musíte tento krok 
provést 4x�

funkce nastavení opožděného startu

2 Použijte přepínací panel + nebo - 
k výběru hodiny, kdy chcete, aby 
začal zapařovač připravovat kávu, 
pak stiskněte tlačítko SET� Pak proveďte 
totéž pro minuty a aM/PM 
(dopoledne/odpoledne)�

1 K nastavení funkce odložený start 
stiskněte dvakrát tlačítko MENU, 
dokud nezačne na displeji blikat 
ukazatel auto� 
 

4 Můžete znovu použít stejný čas 
odloženého startu zapařování tím, 
že dvakrát stisknete tlačítko nabídky 
a pak stisknete třikrát tlačítko SET 
před zapařováním� Čas odloženého 
startu můžete kdykoliv zrušit dvojitým 
stisknutím tlačítka bREW�
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oBsluha zapařovače Na kávu

plnění vodní nádoby

Vodní nádoba pojme od 2 do 8 šálků vody 
(po 0,15 L) k zapařování� Protože můžete 
zvolit počet šálků, které chcete naráz 
zapařovat, nemusíte plnit vodní nádobu 
přesným množstvím vody, které potřebujete� 
Zapařovač použije správné množství vody 
pro počet šálků, které si zvolíte� 
 
 

1 Zasuňte víko vodní nádoby zpět 
a naplňte vodní nádobu čerstvou 
chladnou vodou na úroveň 
požadovaných šálků, jak je uvedeno 
na průzoru vodní nádoby� Díky tomu, 
jak je tento zapařovač kávy navržen, 
může chvíli trvat, než voda přejde 
na místo v nádobě, kde můžete 
vidět vodní hladinu� Uzavřete víko 
vodní nádoby�

pozNámka: Pokud voda v nádobě chvíli odstála a pokud si přejete začít znovu, zvolte 
8 šálků a stiskněte tlačítko bREW (bez kávy v zapařovacím košíku)� Tímto způsobem se 
odstraní jakákoliv stará voda v nádobě�

užitečNÝ tip: Pro nejlepší chuť a výsledky zapařování se ujistěte, že máte dostatek 
vody v nádobě pro počet šálků, které chcete zapařovat�

plnění zapařovacího košíku

2 Pomocí doporučení dávkování na 
příchytce filtru (nebo pomocí převodní 
tabulky v „Návodu na dávkování kávy“) 
naplňte papírový filtr požadovaným 
množstvím mleté kávy� Pak uzavřete 
dvířka zapařovacího košíku� 
 
 

1 Zvedněte příchytku filtru a umístěte 
papírový filtr na kávu č� 4 do 
zapařovacího košíku� Natlačte 
papírový filtr na boky zapařovacího 
košíku a připněte ho na své místo 
pomocí příchytky filtru� Pokud si 
budete přát zapařovat bez příchytky 
filtru, můžete ji snadno odstranit jejím 
odepnutím z určeného místa�

pozNámka: Předchozí vlhčení 
papírového filtru se nevyžaduje�
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Návodu na dávkování kávy 

šálky mletí počet litrů  
(vody)

počet gramů 
(kávy)

2 Mírně 
jemnější 

než střední 
(viz příklad 

velikosti 
mletí 

nalevo)

0,3 17

3 0,44 25,5

4 0,6 34

5 0,74 42,5

6 0,89 51

7 1,03 59,5

8 1,18 68

Nejlepších výsledků dosáhnete, když naplníte zapařovací košík 
mletou kávou, použijete kávu namletou mírně jemněji, než je 
běžné střední namletí� Pokud máte kuchyňskou váhu, můžete 
použít tabulku níže, podle které určíte, kolik kávy máte použít 
na počet šálků, které si přejete zapařit� Nebo použijte jako 
přibližnou pomůcku ukazatele na příchytce filtru (viz vlevo)�

oBsluha zapařovače Na kávu

pozNámka: Doporučení dávkování na příchytce filtru platí 
pro středně mletou a středně praženou kávu� 

8

6

4

2
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oBsluha zapařovače Na kávu

zapařování kávy

2 Zapařovač na kávu ohřeje všechnu 
vodu potřebnou k zapařování 
na začátku cyklu� Uvidíte, jak se 
během této části cyklu zapne ukazatel 
ohřevu� Tento proces trvá asi 6 minut 
pro 8 šálků kávy (a méně než 2 minuty 
pro 2 šálky)*�

1 Po zvolení počtu šálků, které 
chcete zapařovat, a podle síly kávy, 
kterou chcete zapařovat, stiskněte 
tlačítko bREW� 
 
 

3 Poté, co se veškerá voda ohřeje, 
začne zapařovač na kávu střídavě 
kropit mletou kávu vodou a umožní, 
aby se káva vyluhovala� To se stane 
ve stádiích, dokud nebude cyklus 
u konce; uvidíte, jak se ukazatele Lití 
a Luhování během této části cyklu 
střídavě zapínají�

4 Když je cyklus u konce, rozsvítí se 
ukazatel přání dobré chuti a ozvou 
se 3 pípnutí� V této fázi již ohřívací 
deska předehřála karafu� bude pak 
udržovat kávu při optimální teplotě 
po dobu 30 minut po zapaření� Čas 
cyklu ohřívání můžete kdykoliv zrušit 
dvojitým stisknutím tlačítka bREW�

pozNámka: Cyklus zapařování můžete 
kdykoliv zrušit dvojitým stisknutím 
tlačítka bREW�

*  Převodní tabulka viz „Návodu na 
dávkování kávy“

užitečNÝ tip: Zkoušení maximální chuti kávy získané metodou zapařování se 
doporučuje po dokončení zapařovacího cyklu pro zvolený počet šálků�
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ÚdržBa a čištěNí

čištění zapařovače na kávu

odstranění vodního kamene ze zapařovače na kávu
Časem se v zapařovači na kávu vytvoří vápenaté usazeniny z vody a naruší účinnost 
překapávání kávy a kvalitu kávy� Pokud si všimnete, že zapařování trvá déle než obvykle, 
nebo pokud zapařovač vydává neobvyklé zvuky, pak je čas ho zbavit vodního kamene� 
Ukazatel čištění ( ) bude blikat, když zapařovač vyrobil 100 šálků káv, nebo když zjistí 
nárůst vodního kamene� Odstranění vodního kamene by se mělo provést co nejrychleji, 
aby se zachoval výkon a životnost zapařovače�

pozNámka: Zapařovač může být zbaven 
vodního kamene pomocí přípravku 
proti vodnímu kameni, který lze pořídit 
v běžných obchodech nebo na internetu�
Postupujte podle pokynů na obalu, kde 
jsou uvedeny doporučované poměry 
přípravku na odstranění vodního kamene 
a vody, která se má použít�
Zapařovač vody by měl proběhnout celým 
cyklem čištění s použitím nádoby plné 
roztoku na odstranění vodního kamene�
pozNámka: Cyklus čištění lze provádět 
v pravidelných intervalech podle potřeby, 
aniž by se musel rozsvítit ukazatel čištění ( )�  
K manuálnímu spuštění cyklu čištění 
proveďte krok 1, pak stiskněte třikrát 
tlačítko MENU a nakonec SET�

1 Před odstraňováním vodního kamene 
se ujistěte, že zapařovací košík 
neobsahuje žádnou kávu nebo vodní 
filtry, a naplňte nádobu čistou vodou 
po rysku 8 šálků� Pak přidejte přípravek 
na odstranění vodního kamene�

2 Když začne ukazatel čištění ( ) 
blikat: Stiskněte tlačítko SET� Ukazatel 
čištění bude zapnutý, když cyklus 
poběží� V režimu čištění zapařovač 
na kávu vyprázdní vodní nádobu bez 
ohledu na to, kolik šálků bylo zvoleno 
v předchozích nastaveních cyklů� Když 
je cyklus čištění u konce (cca 9 minut), 
ukazatel „Clean“ se vypne� Zapařovač 
na kávu je znovu připraven k použití�

3 Umyjte zapařovací košík, karafu 
a příchytku filtru v horním koši myčky 
na nádobí nebo je umyjte ručně 
v horké vodě s čisticím prostředkem 
a pak je opláchněte teplou vodou� 
Před opětovnou montáží zapařovače 
na kávu důkladně osušte všechny 
jeho části� 
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odstraňováNí proBlémů

•  Zkontrolujte, zda je zapařovač zapojený do 
uzemněné zásuvky� Pokud je, zkontrolujte 
pojistky nebo jistič elektrického obvodu, 
ke kterému je zapařovač připojen, a ujistěte 
se, že je uzavřený�

Nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem

Zapojte do uzemněné zásuvky. 

Neodstraňujte uzemňovací kolík.

Nepoužívejte adaptér. 

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Při nedodržení těchto pokynů hrozí 
nebezpečí smrti, požáru nebo zásahu 
elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ  pokud není displej osvětlený

 pokud problém nelze napravit

Bliká celý displej

 pokud se využije jen část vody, 
kterou jste nalili do zapařovače

•  Zapařovač vyžaduje okamžité odstranění 
vodního kamene� Podívejte se prosím 
do části „Odstranění vodního kamene 
ze zapařovače“ v sekci „Údržba a čištění“�

•  Ve vodní nádobě není žádná voda. Stiskněte 
bREW, čímž zrušíte blikání, a nechejte 
zapařovač asi na 10 minut vychladnout� 
Naplňte vodní nádobu na požadovaný 
počet šálků čerstvou, chladnou vodou 
a pokračujte v zapařovacím cyklu dle 
popisu v kapitole „Zapařování kávy“�

•  Podívejte se do sekce „Záruka a servis”� 
Nevracejte zapařovač prodejci – 
neposkytuje servisní služby�
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odstraňováNí proBlémů záruka a servis

záruka zapařovače na kávu kitchenaid

délka záruky: kitchenaid uhradí: kitchenaid neuhradí:

evropa, střední 
východ a afrika:
Na model 5kcm0802: 
dva roky plná záruka 
od data prodeje.

Náhradní díly a náklady 
na práci při opravě 
vad materiálu nebo 
dílenského zpracování. 
servis musí provést 
autorizované servisní 
středisko kitchenaid.

a.  opravy, pokud byl zapařovač 
používán k jinému účelu, 
než je běžné domácí použití.

B.  poškození vzniklé v důsledku 
nehody, úprav, nevhodného 
užití, zneužití nebo instalace 
či provozu, který je v rozporu 
s místními elektrotechnickými 
normami.

kitcheNaid NepřeBírá žádNou odpovědNost za Nepřímé škodY.

© 2014� Všechna práva vyhrazena� 
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění�

Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.kitchenaid.eu

zákaznické služby

Pokud máte nějaké otázky anebo potřebujete najít nejbližší autorizované servisní 
středisko Kitchenaid, níže najdete kontaktní údaje�

Veškerý servis by mělo vždy provádět místní autorizované servisní středisko Kitchenaid�

luBoš vYmazal – maGNum
brněnská 444/37
682 01 Vyškov
tel�: +420 517 346 256
mob�: +420 724 767 114
www�kitchenaid�cz

potteN & paNNeN - staNěk group
Obchodní 110 
251 01 Čestlice
tel: +420 261 227 373 
fax: +420 261 227 372 
www�pottenpannen�cz


