HANDPRESSO AUTO CAPSULE – NÁVOD NA POUŽITÍ
Handpresso Auto Capsule je espresso kávovar s připojením do 12V nebo 24V zapalování ve vašem autě. Handpresso Auto Capsule používá Nespresso®* kompatibilní kapsle.
Před prvním použitím si přečtěte návod a uchovejte ho pro pozdější použití. Před prvním použitím Handpreso Auto Capsule opláchněte horkou vodou a první připravenou kávu
vylijte. Nyní je Handpresso připraveno k použití.
*Nespresso®* je ochranná známka třetí strany a nemá žádné spojení s Handpresso SAS nebo Attacktrade spol. s r.o.

Technické parametry

Kapacita zásobníku vody: 50 ml
Kapsle: kapsle kompatibilní s Nespresso®*
Maximální tlak: 19 bar
Rozměry (v x š x h): 245 x 75 x 75 mm
Hmotnost: 880 g
Napětí: 12/24 V DC
Spotřeba energie: 120 Watt

Použití
1) Před použitím Handpressa Auto Capsule zaparkujte na bezpečném místě (pro vás i ostatní řidiče),
zatáhněte ruční brzdu a nechte nastartovaný motor.
2) Před umístěním Handpressa do držáku nápojů (svisle) odviňte napájecí kabel z těla kávovaru.
3) Umístěte zástrčku napájecího kabelu do 12V nebo 24V zapalování. Dále postupujte podle procesu
vyobrazeného na displeji vašeho Handpressa.
4) Odšroubujte portafilter. Dejte pozor, abyste se nedoktli ostrých hrotů na propíchnutí kapsle.
5) Kávovar naplňte vodou. Pozor, do kávovaru nelijte příliš mnoho vody. Při použití originálního Auto šálku
jej naplňte po černou rysku ukazující objem vody a následně vodu přelijte do kávovaru za pomocí
sledování ukazatele hladiny. Dokud v kávovaru není dostatek vody, ukazatel bliká bíle. Ukazatel bliká
zeleně, pokud je dosaženo optimálního množství vody. Následně bliká červeně, pokud jste do kávovaru dali
příliš mnoho vody.
Přestaňte nalévat vodu v momentě, kdy ukazatel hladiny bliká zeleně.
Kávovar bude možné zapnout pouze v případě, že ukazatel hladiny bliká zeleně.
Pokud ukazatel hladiny bliká červeně, vyprázdněte kávovar a začněte znovu nalévat vodu.
6) Umístěte kapsli na držák kapsle.
7) Nasaďte příslušný portafilter – pootočte jím o 60° po směru hodinových ručiček (do pozice zamknutého
zámku).
8) Stiskněte tlačítko ON - spustíte tím proces nahřívání a tlakování kávovaru.
9) Na displeji můžete sledovat proces přípravy kávy. Počkejte, dokud neuslyšíte 3 pípnutí (cca 2,5 minuty).
Pozor: když motor kávovaru utichne, neznamená to, že je kávovar připraven, vždy vyčkejte na zvukový
signál.
10) Otočte celý kávovar Handpresso tak, aby výpust směřovala nad šálek (kávovar otočíte „hlavou dolů“).
11) Stiskněte tlačítko se symbolem šálku – ESPRESSO - a sledujte přípravu espressa. Kompresor začne
znovu pracovat, aby udržel potřebný tlak pro přípravu vašeho espressa.
Rozsvítí se oranžový bezpečnostní ukazatel, který značí, že kávovar je pod tlakem. Neotevírejte portafilter
v případě, že ukazatel stále svítí!
12) Jakmile je šálek naplněn dle vašich představ, zmáčkněte tlačítko STOP - pokud stále svítí oranžový
bezpečnostní ukazatel - tak, abyste zastavili přípravu espressa.
13) Otočte kávovar Handpresso zpět do základní pozice a umístěte jej do držáku nápojů.
Otevřete portafiltr, odstraňte použitou kapsli a případně vylijte zbytek vody.
14) Vychutnejte si své espresso. Pro přípravu dalšího espressa zmáčkněte tlačítko ON, abyste aktivovali Handpresso z režimu
spánku, a opakujte postup od kroku č.4.
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Po skončení přípravy z kávovaru vždy odstraňte použitou kapsli.
Před čištěním vždy odpojte kávovar ze zapalování.
Kávovar omývejte vlhkým hadříkem (pouze vodou). Neumisťujte Handpresso Auto Capsule do myčky nádobí.
Neponořujte kávovar Handpresso do vody. Portafiler můžete opláchnout vodou a nechat ho oschnout.
Kávovar pravidelně odvápňujte (každé 2 měsíce nebo po přípravě 100 káv). Tímto zvýšíte jeho výkon i životnost.
Pro odvápnění kávovaru použijte správný produkt. Postupujte podle návodu samotného odvápňovacího produktu tak, abyste dodrželi správné dávkování i čas.
Vypláchtěte kávovar 5x – 6x vodou.
V případě potřeby opakujte znovu. Nikdy nepoužívejte jinou odvápňovací metodu než je výše uvedená.

Co dělat když:

 Nemohu otevřít portafilter
Handpresso Auto Capsule pracuje s tlakem cca 19 barů. Pro zabránění úrazů nebo poškození kávovaru způsobeného tlakem, je kávovar chráněn bezpečnostní
pojistkou, která zabraňuje otevření kávovaru v případě, že je kávovar stále pod tlakem.
Pokud se zobrazuje oranžový bezpečnostní ukazatel, kávovar je stále pod tlakem. Pro otevření portafiltru podržte tlačítko STOP, aby oranžový ukazatel zmizel.
 Nemohu zavřít portafilter
Existuje pouze jedna pozice, ve které může být portafilter uzavřen - tak aby ukazalele zámku („bílé čárky“) směřovaly do pozice uzamčeného zámku. Pokuste se kávovar
zavřít znovu tak, aby byly ukazatele zámku v pozici zamčeno.
 Kávovar se nezapíná
a) Ujistěte se, že je zástrčka napájecího kabelu správně zapojena. V případě, že je kávovar správně zapojen, rozsvítí se zástrčka i displej kávovaru.
b) Zkontrolujte správné fungování zapalovače vašeho auta. Kávovar využívá mnoho energie, a z tohoto důvodu je doporučeno mít při používání Handpressa nastartovaný
motor auta.

 Zmáčkl/a jsem tlačítko ESPRESSO, motor kávovaru začne pracovat, ale káva se nepřipravuje
Ujistěte se, že tlačítko ESPRESSO je domáčknuté do konce. Některé kapsle jsou obtížnější na propíchnutí než jiné. Pokud se ni c nestane během pár vteřin, podržte tlačítko
STOP, dokud nezmizí oranžový bezpečnostní ukazatel, odpojte kávovar ze zapalování, vyndejte kapsli a celý proces opakujte s použitím jiné kapsle.
 Zmáčkl/a jsem tlačítko ESPRESSO, ale motor kávovaru nepracuje
a) Ujistěte se, že tlačítko ESPRESSO je domáčknuté do konce.
b) Ujistěte se, že je zástrčka napájecího kabelu správně zapojena a displej svítí. Pokud ne, podržte tlačítko STOP, dokud nezmizí oranžový bezpečnostní ukazatel, odpojte
kávovar ze zapalování, vyndejte kapsli a celý proces opakujte s použitím jiné kapsle.
 Při přípravě kávy se v oblasti portafilteru objevují kapky vody
a) Zkontrolujte přítomnost a správné umístění těsnění kapsle. Vyměňte těsnění v případě, že vám chybí nebo je poškozené (zpuchřelé, prasknuté, poškozené nebo říznuté).
Náhradní těsnění můžete získat od svého prodejce.
b) Ujistěte se, že je portafilter správně zavřený, ukazatele zámku ("bílé čárky") musí být v pozici zamčeno.
 Espresso je studené
Počkejte, dokud neuslyšíte zvukový signál - 3 pípnutí - a počkejte, dokud vám displej nezobrazí možnost zmáčknutí tlačítka ESPRESSO, předtím, než obrátíte Handpresso do
původní pozice a zmáčknete tlačítko ESPRESSO.
 Ukazatel hladiny vody neukazuje správně
Velmi nízká mineralita vody může změnit fungování systému pro určování hladiny vody.
Nepoužívejte demineralizovanou vodu.
Doporučujeme používat vodu s obsahem minerálů vyšší než 50 mg/l.
Pro další dotazy kontaktujte své prodejce.

Příliš málo vody: v nádobce není dostatek vody, ukazatel hladiny bliká bíle. Přidejte vodu, dokud nebude ukazatel hladiny zelený.
Příliš mnoho vody: v nádobce je příliš mnoho vody, ukazatel hladiny bliká červeně. Vyprázdněte kávovar a naplňte ho znovu dokud nebude ukazatel hladiny
zelený.
Správné množství vody: do kávovaru jste nalili dostatek vody, jakmile uzavřete portafilter, můžete pro zahájení procesu přípravy kávy zmáčknout tlačítko ON.
Tlačítko ON: můžete zmáčknout tlačítko ON, abyste zahájili proces přípravy kávy.
Probíhá příprava: vaše Handpresso Auto Capsule se tlakuje a ohřívá vodu. Počkejte, dokud proces neskončí, a kávovar nevydá zvukové znamení.
Konec přípravy: příprava kávy byla dokončena, můžete stisknout tlačítko ESPRESSO pro zahájení extrakce.
Probíhá extrakce: vaše espresso je extrahováno, můžete stisknout tlačítko STOP, jakmile objem připravené kávy dosáhne vámi požadovaného množství.
Tlačítko STOP: přidržte tlačítko STOP, dokud nezmizí oranžový bezpečnostní ukazatel.
Ztráta přívodu energie: váš kávovar má bezpečnostní pojistku, nezačne pracovat, pokud mu není poskytnuto dostatek energie. Pokuste se zopakovat přípravu
kávy s nastartovaným motorem auta.
Disfunkce: odpojte kávovar z napájení, znovu ho zapojte a zkuste znovu. Pokud kávovar i přesto nefunguje, kontaktujte svého prodejce.

Varování

 Před použitím si důkladně přečtěte manuál. Handpresso® nepřijímá odpovědnost v případě nesprávného použití.
 Po použití uskladněte kávovar Handpresso Auto Capsule, abyste zabránili případným zraněním v případě srážky.
 HANDPRESSO AUTO CAPSULE NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNO ZA JÍZDY.
 Používání Handpressa vyžaduje plnou pozornost uživatele. Připravte si kávu před jízdou nebo zaparkujte na bezpečném místě pro vás i ostatní řidiče. Handpresso®
nepřebírá odpovědnost v případě dopravní nehody.
 Udržujte kávovar Handpresso mimo dosah dětí a nepoučených osob. Nenechávejte kávovar bez dozoru.
 Neponořujte zástrčku napájecího kabelu nebo jiné části kávovaru do vody nebo dalších tekutin. Nepoužívejte kávovar v případě, že přišel do kontaktu s vodou (i v přípradě
že pouze částečně).
 Před použitím důkladně zkontrolujte kávovar a přesvěčte se, že na kávovaru není prasklina, hluboká rýha nebo další poškození, které by mohlo zabránít správnému
fungování. Nepoužívejte kávovar v případě, že vypadá poničeně.
 Kávovar používejte při teplotách 5°C až 40°C (41°F až 104°F) a při normálním atmosferickém tlaku (od 0 do 3000 m.n.m.)
 Kávovar připojte přímo do zapalování, nepoužívejte mezičlánek (výjimku tvoří adaptér 12 V / 220 V)
 Kávovar Handpresso Auto Capsule funguje pouze pro připojení se zapalováním na 12 nebo 24 V DC. Zkontrolujte, prosím, že napětí ve vašem voze je odpovídající.
 Spotřeba elektřiny je vysoká. Silně doporučujeme použití kávovaru při zapnutém motoru auta. Kávovar má bezpečnostní pojistku, aby ochránil baterii v případě, že napětí
je nedostatečné. Pokud je baterie skoro vybitá, bude kávovar fungovat jen v případě nastartovaného auta.
 Handpresso Auto Capsule je kávovar, který nahřívá vodu na téměř 100°C. MANIPULUJTE S KÁVOVAREM OPATRNĚ, HROZÍ OPAŘENÍ.
 V případě popálení, ošetřete popálené místo studenou vodou a v případě potřeby volejte doktora.
 Používejte pouze Nespresso®* kapsle. Do nádoby s vodou používejte pouze vodu (výjimku tvoří dekalcifikační prostředek).
 NIKDY NEMAČKEJTE TLAČÍTKO ESPRESSO, POKUD NENÍ PORTAFILTER SPRÁVNĚ ZAVŘENÝ! Ukazalele zámku („bílé čárky“) musí směřovat do pozice uzamčeného zámku.
 NEOTEVÍREJTE PORTAFILTER V DOBĚ PŘÍPRAVY KÁVY NEBO PŘEDTÍM NEŽ JSTE STISKLI TLAČÍTKO STOP A ZMIZEL ORANŽOVÝ BEZPEČNOSTNÍ UKAZATEL! Váš kávovar
může být stále pod tlakem.
 Po ukončení přípravy espressa, při sundávání portafilteru, dejte pozor na zbytek horké vody, který může být přítomný v zásobníku. A to například pokud jste si připravili
krátké espresso "ristretto".
 Kávovar není určený pro profesionální použití. Během jedné přípravy může být připraveno maximálně 5 espress. Pro intenzivnější použití je nutné mezi jednotlivými 5
přípravami mít 1 hodinovou pauzu.

Záruka

Pro kávovar platí záruka 24 měsíců, v případě právnické osoby pak 12 měsíců.
Záruka zahrnuje výrobní a materiálové vady, stejně jako vnitřní poruchy (které nejsou viditelné) plně certifikované naším poprodejním servisem.
Záruka je nepřenosná a neudává právo na peněžní kompenzaci nebo jiné v případě, že je kávovar v opravě.
Záruka nezahrnuje:
 Poškození v případě komerčního, profesionálního, kolektivního nebo průmyslového použití.
 Přepravní náklady, cestovné technika nebo poplatek za práce v případě poškození nebo opravy, které nejsou zaručeny nebo certifikovány poprodejním servisem
schváleného naší společností.
 Poškození způsobené ohněm, explozí, bleskem v případě, že se jedná o poškození z okolí kávovaru a ne samotným kávovarem.
 Poškození způsobené nesprávným nebo násilným používáním, špatným připojením nebo špatným přívodem elektříny.
 Produkty, u kterých je nedostatečná nebo zanedbaná údržba - odvápňování.
 Náhradu těsnění kapsle.
 Poškození estetického charakteru jako je lak, smalt, barva ...
 Náklady spojené se seřízením, které mohlo být provedeno zákazníkem bez nutnosti demontáže kávovaru (jako je kontrola nebo čištění) a diagnostika problémů, které
nejsou součástí záruky.
 Opravy provedené osobami, které nejsou oprávnění výrobcem k provádění opravy kávovarů. Zákazník je odpovědný za jakékoliv provozní nebo provizorní opravy, stejně
jako případné zhoršení poruchy po dané opravě.
 Poškození z důvodu přetěžování kávovaru (příprava více káv než je doporučený počet).

NEZKOUŠEJTE KÁVOVAR OPRAVOVAT NEBO VYMĚŇOVAT DÍLY: pro tento typ oprav kontaktujte autorizovaného prodejce. Demontování kávovaru může být nebezpečné
a nebude vám již uznaná záruka.

Výhradní distributor pro ČR: Attacktrade, spol. s r.o.

