
HANDPRESSO AUTO HYBRID – NÁVOD NA POUŽITÍ

První kroky.

Před prvním použitím si přečtěte návod a uchovejte ho pozdější použití.
Před prvním použitím Handpreso Auto Hybrid opláchněte horkou vodou, první připravenou kávu vylijte.
Nyní je Handpresso připraveno k použití.

1. Odmotejte napájecí kabel a postavte Handpresso Auto Hybrid vertikálně. (Pomožte si držákem na 
šálek ve vašem autě.)

2. Zapojte kabel do 12V zapalovače ve vašem autě.
3. Odšroubujte víčko. 
4. Naplňte zásobník na vodu studenou vodou. Pozor. Kapacita zásobníku je max 53 ml. Pozorně 

sledujte indikátory – kolečka postupně tmavnou po směru hodinových ručiček.
5. a) Vložte jeden E.S.E. Pod.

b) Vyjměte sítko na mletou kávu. Naplňte sítko mletou kávou dle vašeho osobního výběru. Káva nesmí
přesahovat přes sítko. Upěchujte kávu pomocí tamperu a vložte sítko zpět do kávovaru.

6. Nasaďte příslušné víčko – pootočte jím o 60° po směru hodinových ručiček (do pozice zamknutého 
zámku). Pozor, kávovar nebude fungovat, pokud víčko není správně zavřeno.

7. Stiskněte tlačítko ON – spustíte tím proces nahřívání a tlakování kávovaru.
8. Čekejte, dokud neuslyšíte 3 pípnutí. (cca 3 minuty) Pozor, když motorek utichne, neznamená to, 

že je kávovar připraven, vždy vyčkejte na zvukový signál – 3 pípnutí.
9. Odpojte napájecí kabel ze zapalovače.
10. Otočte celý kávovar Handpresso Auto Hybrid tak, aby výpust směřovala nad šálek (kávovar otočíte 

„hlavou dolů“). Stiskněte tlačítko se symbolem šálku a sledujte přípravu espressa.
11. Jakmile je šálek naplněn, zastavte kávovar Handpresso Auto Hybrid stisknutím tlačítka STOP. Pokud 

jste nenechali vytéct všechnu vodu a přerušili přípravu dříve, počítejte s tím, že v kávovaru je 
zbytek horké vody. Manipulujte s kávovarem velmi opatrně – hrozí opaření.

12. Otočte kávovar HandPresso Auto Hybrid zpět do základní pozice, otevřete víčko, odstraňte použitou 
kávu a případně vylijte zbytek vody.

13. Užijte si své espresso. 

Chcete-li připravit druhé espresso hned po prvním, nemusíte čekat, až se ručička teploměru vrátí do základní 
pozice.



A) Užitečné rady
- Vždy používejte čerstvou kvalitní vodu.
- Vždy používejte pouze ESE pody (možné také označení „espresso pody) o průměru 44 mm.
- Pro dosažení krásné cremy stiskněte tlačítko STOP těsně před koncem – než začnou vytékat první 

bublinky.
- Handpresso nabízí širokou škálu příslušenství.

B) Čištění a údržba
- Vždy odstraňte použitý pod nebo použitou kávu.
- Před čištěním vždy svůj kávovar odpojte.
- Čistěte kávovar vlhkým hadříkem – používejte pouze čistou vodu.
- Nepoužívejte žádné saponáty ani alkohol. 
- Nikdy nevkládejte do mikrovlnky nebo do myčky na nádobí.
- Nevhazujte do vody.
- Odvápňování: Odvápňujte cca 1 za 2 měsíce nebo po 100 připravených porcích. Po odvápnění 5 – 6 x 

propláchněte čistou vodou.

C) Upozornění
- Skladujte mimo dosah dětí. Nenechávejte bez dozoru.
- Před použitím vždy kávovar Handpresso Auto Hybrid zkontrolujte, zda není poškozený (praskliny, 

odřeniny) a zda je čistý. Nikdy nepoužívejte, pokud je kterákoliv část poškozena.
- Kávovar by neměl být používán za jízdy.
- Do zásobníku nalévejte vždy jen čistou vodu.
- Nikdy nestlačujte tlačítko přípravy, pokud není víčko v uzamčené poloze – hrozí opaření.
- Kávovar Auto Hybrid používejte při teplotách 5° C až 50° C.
- Nesnažte se opravovat svůj kávovar Auto Hybrid sami – kontaktujte svého prodejce / servis.
- Kávovar Auto Hybrid není určen pro profesionální využití.
- Používejte kávovar Auto Hybrid výhradně pro přípravu kávy.
- Doporučujeme používat kávovar, když je vaše auto nastartované, jinak hrozí vybití baterie.

D) Co dělat, když?
- Nemohu otevřít víčko?
- Je možné, že kávovar je ještě pod tlakem. Stiskněte znovu tlačítko STOP.
- Voda prokapává kolem víčka?
- V zásobníku je pravděpodobně moc vody.
- Nejde stisknout tlačítko se symbolem šálku?
- Zkontrolujte, zda je víčko správně uzavřeno.
- Espressoje příliš malé?
- Ujistěte se, že jste nalili do zásobníku dost vody.

E) Technická data
Objem zásobníku: 53 ml
Maximální tlak: 16 barů
Rozměry (délka x šířka x výška): 10 x 10 x 22 cm
Váha: 880 g
Napětí: 12 V
Příkon: 140 W

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


