HANDPRESSO WILD HYBRID – NÁVOD NA POUŽITÍ
A) Použití s mletou kávou
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Pokud je v kávovaru Wild Hybrid vložen nástavec pro ESE pody, vyjměte jej.
Zkontrolujte, že tlačítko je ve správné pozici: díváte-li se na tlakoměr, je tlačítko vysunuto
směrem nahoru.
Odemkněte rukojeť pumpičky otočením o 90°.
Pumpujte, dokud se ručička na tlakoměru nedostane na 16 barů – zelené pole. Dbejte, aby se
ručička nikdy nedostala přes 16 barů – červené pole.
Otočte kávovar Wild Hybrid tak, abyste před sebou nyní měli víčko s výpustí.
Sejměte víčko – pootočte jím o 60° proti směru hodinových ručiček (do pozice odemknutého
zámku).
Vyjměte sítko na mletou kávu.
Naplňte sítko mletou kávou, dle vašeho osobního výběru. Káva nesmí přesahovat přes sítko.
Upěchujte kávu pomocí tamperu.
Naplňte zásobník na vodu horkou vodou z konvice nebo z termosky. Nalévejte pomalu, zásobník
má kapacitu cca 50 ml.
Vložte sítko s nachystanou kávou.
Nasaďte zpět víčko – pootočte jím o 60° po směru hodinových ručiček (do pozice zamknutého
zámku).
Otočte celý kávovar Wild Hybrid tak, aby výpust směřovala nad šálek – vidíte na tlakoměr, tlačítko
je stále vysunuto směrem nahoru. Stiskněte tlačítko a sledujte přípravu espressa.
Jakmile je šálek naplněn, zastavte kávovar Wild Hybrid vysunutím tlačítka zpět nahoru. Tlak
v kávovaru je tímto uvolněn a káva přestane natékat.
Otočte kávovar Wild Hybrid opět výpustí nahoru a sejměte víčko. Vždy zkontrolujte, že tlačítko
je ve správné pozici!
Vyjměte sítko s kávou. Buďte opatrní – v zásobníku může být zbytek horké vody. Použitou
kávu vyklepněte a sítko propláchněte.
Užijte si své espresso.

B) Použití s E.S.E nástavcem
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Pokud je v kávovaru Wild Hybrid vloženo sítko, vyjměte jej a vložte nástavec pro E.S.E. pody.
Zkontrolujte, že tlačítko je ve správné pozici: díváte-li se na tlakoměr je tlačítko vysunuto směrem
nahoru.
Odemkněte rukojeť pumpičky otočením o 90°.
Pumpujte, dokud se ručička na tlakoměru nedostane na 16 barů – zelené pole. Dbejte, aby se
ručička nikdy nedostala přes 16 barů – červené pole.
Otočte kávovar Wild Hybrid tak, abyste před sebou nyní měli víčko s výpustí.
Sejměte víčko – pootočte jím o 60° proti směru hodinových ručiček (do pozice odemknutého
zámku).
Naplňte zásobník na vodu horkou vodou z konvice nebo z termosky. Nalévejte pomalu, zásobník
má kapacitu cca 50 ml.
Vložte jeden E.S.E. pod.
Nasaďte zpět víčko – pootočte jím o 60° po směru hodinových ručiček (do pozice zamknutého
zámku).
Otočte celý kávovar Wild Hybrid tak, aby výpust směřovala nad šálek – vidíte na tlakoměr, tlačítko
je stále vysunuto směrem nahoru. Stiskněte tlačítko a sledujte přípravu espressa.
Jakmile je šálek naplněn, zastavte kávovar Wild Hybrid vysunutím tlačítka zpět nahoru. Tlak
v kávovaru je tímto uvolněn a káva přestane natékat.
Otočte kávovar Wild Hybrid opět výpustí nahoru a sejměte víčko. Vždy zkontrolujte, že tlačítko
je ve správné pozici!
Odstraňte a vyhoďte použitý E.S.E. pod. Buďte opatrní – v zásobníku může být zbytek horké
vody.
Užijte si své espresso.

C) Užitečné rady
-

-

Vždy používejte čerstvou kvalitní vodu.
Pro využití mleté kávy: vždy používejte mletou kávu vhodnou pro přípravu espressa – jemné mletí.
S různě namletou kávou dosáhnete různé extrakce a různé chuti kávy. Nebojte se experimentovat
s různými druhy kávy, různou hrubostí mletí a množstvím kávy.
Z většího množství jemně namleté kávy, stlačené, připravíte velmi silnou kávu.
Z menšího množství hrubě namleté kávy, méně stlačené, připravíte slabší kávu.
Doporučení: 7 g jemně namleté stlačené kávy, čas extrakce cca 25 vteřin, teplota vody cca 90°.
Doporučujeme nahřát šálky propláchnutím horkou vodou před samotnou přípravou.
Handpresso nabízí širokou škálu příslušenství: přenosné brašny, termosku, tampery…

D) Čištění a údržba
-

Odstraňte použitý pod nebo vyklepněte použitou kávu ze sítka.
Vypláchněte svůj kávovar Wild Hybrid čistou vodou a osušte jemným hadříkem. Nepoužívejte žádné
saponáty ani alkohol.
Není nutné odvápňovat přístroje Handpresso Wild.
Nikdy nevkládejte do mikrovlnky nebo do myčky na nádobí.
Nevhazujte do vody.
Doporučuje se kávovar promazávat slunečnicovým olejem (2 kapky do pumpičky a 2 kapky ke
spouštěcímu tlačítku, poté 10 x zapumpovat a 10 x stlačit tlačítko tam a zpět).

E) Upozornění
-

Skladujte mimo dosah dětí. Nenechávejte bez dozoru.
Před použitím vždy kávovar Wild Hybrid zkontrolujte, zda není poškozený (praskliny, odřeniny) a zda
je čistý.
Při pumpování nepřekračujte zelené pole.
Do zásobníku nalévejte vždy jen čistou vodu.
Nikdy nestlačujte tlačítko přípravy, pokud není víčko v uzamčené poloze – hrozí opaření.
Před přípravou espressa si vždy zkontrolujte, že je v kávovaru Wild Hybrid E.S.E. pod nebo sítko
s mletou kávou.
Kávovar Wild Hybrid používejte při teplotách 5° C až 50° C.
Nesnažte se opravovat svůj kávovar Wild Hybrid sami – kontaktujte svého prodejce / servis.
Kávovar Wild Hybrid není určen pro profesionální využití.
Používejte kávovar Wild Hybrid výhradně pro přípravu kávy.
Nechejte si vyměnit zásobník s víčkem v servise po 5.000 připravených kávách nebo po 5 letech.

F) Co dělat, když?
-

Pumpa je zaseklá – nelze pumpovat?
Odemkněte rukojeť (krok 3)
Pumpuji, ale tlak neroste?
Zkontrolujte, že tlačítko je ve správné pozici (krok 2). Ujistěte se, že pumpujete až do konce. Pokud
ani jedno doporučení nezabírá, kontaktujte prodejce / servis.
Voda prokapává kolem víčka?
Zkontrolujte těsnění v kávovaru – gumový kroužek, zavřete víčko správně do pozice zamknutého
zámku (krok 11). Pokud je gumový kroužek poškozen – vyměňte jej.
Espresso natéká příliš rychle?
Přečtěte si C) Užitečné rady, pokud problém přetrvává, zkontrolujte jestli není prasklé sítko.

G) Technická data
Objem zásobníku: 50 ml
Maximální tlak: 16 barů
Kapacita sítka: 7 g
Rozměry (délka x šířka x výška): 223 x 100 x 70 mm
Váha: 530 g

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

