Pozorne si prečítajte tento manuál pred inštaláciou a použitím spotrebiča. Je to jediná cesta ako
dosiahnuť najlepší výsledok a maximálnu bezpečnosť používateľa.
Popis spotrebiča
Nasledujúca terminológia bude používaná v manuály opakovane.
A.
Veko kanvice
B.
Kanvica
C.
Nádoba na vodu
D.
Plochý filter
E.
Tesnenie
F.
Základňa
G.
Napájací kábel
H.
Prepínač
I.
Indikačné svetlo
J.
Poistný ventil
K.
Lievikový filter
L.
Adaptér na 3 šálky
M.
Kanálik
BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
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Tento spotrebič bol vyrobený na prípravu kávy. Nikdy nepoužívajte iné potraviny, kakao,
kamilky, bylinky alebo rozpustné substancie: môžu upchať otvory vo filtroch.
Počas čistenia nikdy neponárajte základňu a nádobku na vodu do vody: sú to elektrické
súčasti kávovaru.
Dávajte pozor, aby ste sa neobarili vodou alebo parou v dôsledku nevhodného používania
spotrebiča.
Počas používania spotrebiča sa nedotýkajte horúcich povrchov. Používajte tlačidlá alebo
rukoväť.
Po odstránení obalu skontrolujte, či je spotrebič neporušený. Ak máte pochybnosti,
nepoužívajte spotrebič a kontaktujte profesionálne kvalifikovanú osobu.
Časti balenia (plastové vrecúška...) nesmú byť ponechané v dosahu detí, ak predstavujú
potenciálny zdroj nebezpečenstva.
Tento spotrebič musí byť použitý len pre účely domácnosti. Akékoľvek iné použitie je
považované za nesprávne a v dôsledku toho nebezpečné.
Výroba odmieta všetku zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce z nesprávneho,
chybného a nezodpovedného používania spotrebiča.
Spotrebič musí byť používaný len pripojený k elektrickej zásuvke, nikdy nie priamo na
plameni.
Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami.
Nikdy nenechávajte deti alebo osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, znalostí používať tento spotrebič.
Uistite sa, že sa deti nehrajú so spotrebičom.
V prípade poruchy spotrebiča ho vypnite a nemanipulujte s ním. Pre akékoľvek opravy
kontaktujte iba servisné centrá autorizované výrobcom trvajte na použití iba originálnych
náhradných dielov. Nerešpektovanie vyššie uvedených varovaní môže ohroziť bezpečnosť
prístroja.
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Napájací kábel spotrebiča nesmie byť užívateľom nahradený, lebo táto manipulácia vyžaduje
použitie špeciálnych nástrojov. V prípade poškodenia kontaktujte iba servisné centrum
autorizované výrobcom, aby ste sa vyhli akýmkoľvek rizikám.
Naplňte nádobku na vodu vodou prv než nasadíte Moka kávovar na základňu.
Počas prevádzky spotrebiča nenechajte napájací kábel prísť do styku s kovovými časťami
Moka kávovaru.

INŠTALÁCIA
•
•

•

Umiestnite spotrebič mimo vodovodných kohútikov a umývadiel.
Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na spotrebiči.
Pripájajte spotrebič do zásuvky s minimálnym prúdom 6 A, ktorý je správne uzemnený.
Výrobca nezodpovedá za žiadne nehody zapríčinené nesprávnym uzemnením.
Ak je zásuvka nezhoduje so zástrčkou na spotrebiči, nechajte zásuvku vymeniť za vhodný typ
kvalifikovanou osobou.

AKO PRIPRAVIŤ KÁVU
1. Uistite sa, že kávovar nie je horúci a potom ho odskrutkujte tak, že nádobku na vodu uchopíte
jednou rukou a otáčajte kanvicou druhou rukou proti smeru hodinových ručičiek.
2. Odstráňte lievik a na prípravu 6 šálok kávy, naplňte nádobku na vodu čerstvou vodou až po poistný
ventil (viditeľný v nádobke). Nádobku neprepĺňajte.
Na prípravu 3 šálok kávy naplňte nádobku vodou po značku (asi 2 cm) pod poistným ventilom.
TIP: používajte čerstvú a mäkkú vodu. Tvrdá voda môže mať negatívny vplyv na chuť.
Dôležité: Nepoužívajte kávovar bez vody v nádobke, ani nepoužívajte horúcu vodu na zrýchlenie
procesu.
3. Vložte lievikový filter do nádobky na vodu. Na prípravu 3 šálok kávy vložte aj adaptér na 3 šálky do
lievikového filtra.
4. Naplňte lievikový filter mletou kávou bez utláčania. Mletú kávu dávkujte po malých dávkach, aby
ste predišli rozsypaniu.
5. Kávu rovnomerne rozložte a odstráňte zvyšky kávy z hrany lievikového filtra.
Dôležité: Používajte kvalitnú kávu stredne mletú pre Moka kávovary.
6. Kávovar bezpečne utiahnite tak, že uchopíte nádobku na vodu jednou rukou a otáčajte kanvicou v
smere hodinových ručičiek druhou rukou. Pri uťahovaní nepoužívajte neprimeranú silu a netlačte na
rúčku.
7. Položte kávovar na základňu. Zatvorte veko kanvice.
8. Stlačte prepínač On/Off. Indikačné svetlo svieti, ak je kávovar zapnutý.
9. Káva začne vystupovať do vrchnej časti po niekoľkých minútach.
10. Keď je kanvica plná, pred podávaním kávu premiešajte.
Dôležité: Pred prvým použitím kávovaru všetky súčasti dôkladne umyte teplou vodou. Potom
pripravte niekoľko várok kávy, ktoré vyhodíte.

Čistenie a údržba
- Pred čistením počkajte, kým kávovar vychladne po použití.
- Pravidelne čistite kanálik.
- Priebežne kontrolujte lievik a tesnenie: ak sa objavia známky poškodenia alebo opotrebenia, tieto
diely vymeňte. Používajte iba originálne náhradné diely.
- Pred každým použitím skontrolujte, či otvory filtra nie sú znečistené. Ak je to potrebné na vyčistenie
použite špendlík.
- Na umývanie kávovaru nepoužívajte umývačku riadu.
- Na umývanie nepoužívajte rozpúšťadlá, ani abrazívne prostriedky. Jednoducho kávovar umývajte
hubkou, pričom dbajte na to, aby sa elektrické súčiastky nedostali do kontaktu s vodou.
Nikdy neoplachujte nádobku na vodu pod tečúcou vodou, ani neponárajte do vody.
Riešenie problémov
Problém

Príčina

Riešenie

Žiadna káva nevystúpila

V nádobke na vodu nie
je voda

Naplňte nádobku na vodu čerstvou vodou

Káva vystúpi až po dlhom
čase

Nie je použitý správny
typ kávy

Použite kávu mletú pre Moka kávovary

Filter je znečistený

Vyčistite filter ako je opísané v kapitole
"Čistenie a údržba"

Káva bola utlačená

Neutláčajte mletú kávu

Káva vyteká z krajov nádobky Filter je znečistený
na vodu
Tesnenie je poškodené

Vyčistite filter ako je opísané v kapitole
"Čistenie a údržba"
Vymeňte tesnenie

