NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY
MODEL S05

Strana 1 (celkem 13)

Popis přístroje
Otevírací páka
pro prostor na
vkládání kapslí

Kryt nádrže
na vodu

Přihrádka
pro kapsle

Nádrž na vodu
Nastavitelný
dávkovač kávy

Napájecí kabel
Vypínač
Odkapávací
miska

Zásuvka pro
použité kapsle

Tlačítko A
„Espresso“

Tlačítko B
„Dlouhá káva“
Tlačítko C
„čaj / filtrovaná káva
je americká káva“
(kapsle s názvem
originale)

Světelný
indikátor D
„bez vody“

Světelný indikátor F
„Plná zásuvka kapslí“

Světelný
indikátor E
„Odvápnění“
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Úvod
Vážený zákazníku,
gratulujeme vám k zakoupení vašeho nového kávovaru a děkujeme že, jste vybrali náš
výrobek a za Vaši důvěru v naší společnost.

Účel použití
Tento kávovar je určený pro použití v domácnostech a podobně, jako je, například:
- zaměstnanecké kuchyňky, kancelářské kuchyně a další pracovní prostředí
- rekreační farmy
- hostům ubytovaným v hotelech, motelech a jiné podobné obytné či ubytovací
prostředí
- prostředí typu penzionů se snídaní
Používejte pouze specifické kapsle vhodné pro systém Caffitaly. Jakékoli jiné použití, které
není uvedeno v tomto návodu může způsobit újmu na zdraví a ztrátu záruky. Výrobce
nebude zodpovědný za zranění nebo škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče.

Postupujte podle pokynů - varovné symboly
POZOR
Toto je bezpečnostní výstražný symbol. Slouží k upozornění na
možné riziko zranění. Postupujte podle uvedených bezpečnostních
pokynů, aby se předešlo možnému zranění nebo smrti.

Poznámka
Toto je symbol, který se používá k zvýraznění určitých opatření,
která zvyšují využití přístroje.

nelze umývat v myčce

rady pro čištění
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Váš kontakt pro Caffitaly system a péčí o zákazníka
Faktus s.r.o.
Sídlo: Praha 1, Jindřišská 889/17, PSČ 110 00
Výdejní místo: Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 190 00
Mobil: 721 656 387
E-mail: objednavka@faktus.cz

www.faktus.cz
Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si pozorně následující pokyny a návod k použití! Tímto způsobem se vyhnete
nebezpečí úrazu nebo poškození spotřebiče.
 Po odstranění obalu zkontrolujte, zda přístroj není poškozen. Pokud zjistíte
poškození, nebo při prvním náznaku poruchy ( neobvyklé zvuky nebo zápach ) nebo
pokud zjistíte jakékoliv problém se spotřebičem, nepoužívejte ho a ihned kontaktujete
vašeho prodejce nebo autorizované servisní středisko.
 Obalové prvky ( plastové sáčky atd. ) nesmí být ponechány v dosahu dětí, protože
jsou zdrojem nebezpečí.
 Přístroj používejte pouze pokud je napájecí kabel neporušený. Pokud je kabel
poškozen, musí být vyměněn. Chcete-li nahradit tento poškozený kabel, obraťte se
na autorizované servisní středisko. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 Používat a skladovat přístroj pouze v interiérech. Ujistěte se, že elektrické části
přístroje, konvektory a kabely, jsou suché. Nikdy přístroj neponořujte do vody.
Chraňte přístroj před postříkáním a pokapáním vodou. Voda a elektřina společně
představují riziko úrazu elektrickým proudem a ohrožují život.
 Připojte spotřebiče pouze k elektrickým zásuvkám vyhovující požadavkům zákona.
Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá hodnotám uvedené na typovém štítku na spodní
straně přístroje.
 Povrh, na kterém je nainstalován spotřebič musí být pevný, stabilní a tepelně odolný,
se sklonem ne větším než 2 stupně.
 Nedovolte, aby spotřebič používali děti nebo osoby s mentálním postižením, se
sníženými fyzickými – smyslovými – duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly instruovány osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby se zabránilo jejich
hraní s tímto spotřebičem!
 Nenechávejte napájecí kabel v blízkosti horkých ploch, ostrých hran nebo jinými
ostrými předměty.
 Nikdy nedávejte ruce do prostoru pro kapsle. Nebezpečí poranění.
 Vždy zavřete páku. Nikdy neotevírejte páku, když je přístroj v provozu.
 Nikdy neodstraňovat části přístroje. Nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem! Jakékoli práce nebo operace, které
nejsou popsány v tomto návodu k obsluze musí být prováděny pouze autorizovaným
servisním střediskem.
 Neodpojujte přívodní kabel taháním, ale vždy uchopte zástrčku, aby nedošlo
k poškození zásuvky.
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 Provádět odvápnění spotřebiče v pravidelných intervalech, jak je uvedeno v návodu.
V opačném případě může dojít k poškození přístroje a vašeho zdraví.
 Pravidelně a důkladně čistěte přístroj. Pokud tak neučiníte, přístroj nebude pracovat
efektivně a může dojít k poškození. Nahromaděné nečistoty mohou poškodit vaše
zdraví. Přístroj odpojte a nechte vychladnout před čištěním.
 Pokud nebudete používat přístroj delší dobu ( prázdniny, dovolené apod. ), odpojte jej
z elektrické zásuvky.
 Při přesunu přístroje (odvoz na jiné místo), vždy nejprve vyprázdněte hydraulický
okruh, ták aby nezůstala voda v přístroji. Odvodnění provedete ták že, vyprázdníte
nádrž na vodu, nasadíte jí zpět a bez vložení kapsle stisknete libovolné tlačítko A
nebo B nebo C. Po ukončení akce přístroj vyčistěte (viz. kapitola „ denní úklid“).

Návod k použití a likvidaci
Kávovar je vyrobený z vysoce kvalitních materiálů, které lze znovu použít
nebo recyklovat. Zlikvidujte přístroj ve speciálních sběrných střediscích.

Aby se zabránilo případnému zneužití a možným nebezpečím, ujistěte se,
že přístroj není připojen k elektrické síti před sešrotováním. Chcete-li
sešrotování provést, odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením
zástrčky a uřízněte napájecí kabel co nejblíže ke stroji.
Důležité informace pro správnou likvidaci výrobku v rámci evropské
směrnice 2002/96/ES a nařízení zákona č. 151 ze dne 25. července 2005.
Na konci životnosti, výrobek nesmí být likvidován společně s tříděným
komunálním odpadem. Přístroj je třeba odevzdat do vhodného sběrného
centra pro recyklaci poskytované místní správou nebo vrácen prodejci,
který tuto službu poskytuje. Oddělená likvidace domácích spotřebičů
zabraňuje možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví, které vyplívají z nesprávné likvidace, a umožňuje obnovit materiál, který je vyroben
s cílem získat významné úspory v oblasti energie a zdrojů. Pro připomenutí o nutnosti
likvidovat samostatně domácí spotřebiče, je výrobek označen přeškrtnutou popelnici
s kolečky. Nesprávná likvidace výrobku uživatelem podléhá zvláštním správních sankcích jak
je stanoveno zákonem podle platných předpisů. Obal je vyroben z recyklovatelného
materiálu. Obraťte se na příslušné orgány pro informace týkající se místních předpisů.

Při prvním použití nebo po delší době nečinnosti




Naplňte nádrž čistou nenasycenou vodou ( viz. obr. č. 4 ).
Zasuňte zástrčku do zásuvky a zapněte přístroj ( viz. obr. č. 13 ).
Ujistěte se, že páka pro vkládání kapslí, je uzavřena ( viz. obr. č. 3 ).
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Společně s tlačítky A,B,C červeně bliká střídavě indikátor D.
Postavte nádobu ( alespoň 250 ml ) pod dávkovač na kávu ( viz. obr. č. 9 )
Stiskněte jedno tlačítko z A,B,C,. Počkejte než přístroj ukončí hydraulický okruh.
Indikátor D se zhasne.
Poznámka: v případě, že tlačítka A,B,C a indikátor D neustále blikají i po
naplnění a ukončení režimu, opakujte kroky z předchozího bodu a
ujistěte se, že páka a zástrčka pro kapsle jsou dobře uzavřené.





Když tlačítka A,B,C blikají současně, přístroj se zahřívá
Až tlačítka ( A,B,C ) přestanou blikat, proveďte opláchnutí stisknutím tlačítka C.
Stiskněte tlačítko znovu a proveďte druhé opláchnutí. Počkejte, až se dokončí cyklus
oplachování.
Na konci operace, vysuňte nádobu na použité kapsle a vyprázdněte nádobu ( viz.
obr. č. 6 ).

Zapnutí přístroje




Naplňte nádrž čistou nenasycenou vodou ( viz. obr. č. 4 ).
Zapněte přístroj stisknutím hlavního vypínače ( viz. obr. č. 14 ).
Tlačítka A,B,C blikají současně. To znamená, že se přístroj zahřívá. Jakmile
přestanou blikat, je přístroj připraven k použití.

Obecné provozní informace o provozu přístroje
Signál odstraňování vodního kamene
 Pokud kontrolka E bliká žlutě a přístroj vydává 3 zvukové signály, doporučuje se
provést odvápňovací cyklus ( viz. kapitola odvápňovací aplikace ).
Ohřívání
 Tlačítka A,B,C blikají současně.
Pokud dojde voda při provozu
 Když indikátor D bliká červeně a přístroj vydává 3 zvukové signály, nádržka na vodu
je prázdná.
 Naplňte nádržku čerstvou neperlivou vodou ( viz. obr. č. 4 ).
 Zamáčkněte jedno z tlačítek A,B,C a čekejte dokud přístroj neukončí cyklus
hydraulického nakládání.
 Jakmile se tlačítka A,B,C rozsvítí, přístroj je znovu připraven k použití.
Signál plné zásuvky na kapsle
 Když indikátor F bliká červeně, doporučuje se vyprázdnit zásuvku na kapsle ( viz.
obr. č. 6 ).
Signál plné zásuvky na kapsle – blokování
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Když indikátor F svítí stabilně červeně, přístroj se zablokuje a musí být
vyprázdněná zásuvka na kapsle. ( viz. obr. č. 6 ). Tato činnost má být
provedena když přístroj je zapnutý!

Pokud je páka zdvižená při výrobě nápoje
 Pokud je páka zdvižená při výrobě nápoje ( viz. obr. č. 1 ), může dojít k úniku
teplé vody. Nebezpečí popálení horkou vodou!
 Indikátor E svítí červeně a přístroj vydá zvukový signál. Výroba nápoje je
okamžitě přerušena.
 Zavřete páku ( viz. obr. č. 3 ).
 Stiskněte jedno z tlačítek A,B,C a resetujte alarm.
 Přístroj je nyní připraven k použití.

Výškové nastavení pro šálek




Přístroj může být upraven tak, aby umožnil správné použití velkých nebo malých
sálků.
Přístroj je připraven z výroby pro použití velkých šálků ( viz. obr. č. 7 ).
Pro lepší výsledek s použitím malých šálků, budete muset snížit koncovou část
dávkovače ( viz. obr. č. 10 ).

Správné používání tlačítek



Chcete-li uvařit kafe „ espresso „ nebo „ krémovou kávu „ používejte pouze tlačítka A
nebo B ( 1 a 2 z leva, svítí bíle ). Stejný postup se používá u dalších kapslí jako jsou
například, kakao, mléko a ječmenová káva
Tlačítko C (třetí shora) by mělo být používáno pouze pro „Filtrovanou kávu“ ( což je
americká káva s názvem „originale“). S touto funkcí také můžete dělat kapsle typu „
bylinný čaj, heřmánkový čaj“. Nepoužívejte toto tlačítko pro espresso nebo kávu.
V této funkci pracuje zařízení při nízkém tlaku, což snižuje hustotu i chuť kávy a může
mít za následek odpojení přístroje.
Poznámka: Při přípravě kávy se nesmí používat tlačítko C ! Tato funkce
obsahuje program pro spouštění filtru na čaj, filtrovanou kávu nebo
americkou kávu, použitím kapsle na kávu se může přístroj vypnout a
poškodit.
Poznámka:
Uvnitř přístroje mohou zůstat zbytky po produktu. V zájmu zachování co
nejlepší chuti nápoje je doporučeno, při přechodu z jednoho výrobku na
druhý, provést opláchnutí. Oplachování se provádí tím, že vyrobíte kávu
bez vložení kapsle.
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Dávkování kávy









Zvedněte páčku pro otevření prostoru pro vkládání kapslí ( viz. obr. č. 1 ).
Umístěte dovnitř kapsli jemným stiskem ( viz. obr. č. 2 ).
Zavřete páčku ( viz. obr. č. 3 ).
Umístěte šálek nebo hrnek pod dávkovač kávy ( viz. obr. č. 7 nebo 8 ).
Krátce stiskněte tlačítko A nebo B, v závislosti na požadované kávě.
Stisknuté tlačítko bliká. Po pípnutí vám vyteče nápoj podle typu kávy a zvoleného
způsobu zpracování.
Zvedněte páčku pro vysunutí kapsle do kontejneru ( viz. obr. č. 1 ).
Zavřete páčku ( viz. obr. č. 3 ).
Poznámka: Výše uvedená káva muže být naprogramována podle vaší chuti a
velikosti šálku nebo kelímku. Chcete-li naprogramovat množství, přejděte na „
programování množství kávy v šálku „.

Programování množství kávy v šálku







Zvedněte páčku a otevřete poklop pro vložení kapslí ( viz. obr. č. 1 ).
Umístěte kapslí dovnitř jemným stiskem ( viz. obr. č. 2 ).
Zavřete páčku ( viz. obr. č. 3 ).
Umístěte šálek nebo hrnek pod dávkovač kávy ( viz. obr. č. 7 nebo 8 ).
Stiskněte a podržte tlačítko A,B nebo C v závislosti na požadované kávě.
Po dosažení požadovaného množství kávy, uvolněte tlačítko. Nyní je program
naprogramován. Množství kávy může být od 30ml až do 250ml.
 Zvedněte páčku pro vysunutí kapsle do kontejneru ( viz. obr. č. 1 ).
 Zavřete páčku ( viz. obr. č. 3 ).

Úspora energie
Poznámka:
Přístroj automaticky snižuje spotřebu po hodině nečinnosti. Tlačítka A,B,C
blikají menší frekvenci a postupně. Chcete-li vrátit přístroj do normální
spotřeby, stiskněte libovolné tlačítko nebo otevřete zásuvku pro kapsle.
Přístroj se začíná zahřívat. Jakmile se tlačítka rozsvítí trvale, přístroj je
znovu připraven k použití.
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Denní úklid
Poznámka:
Během normálního provozu, kontrolka F může svítit. Vyprazdňování nádrže
na kapsle by měla být provedena, pokud je přístroj zapnutý. Pokud je
přístroj vypnutý nebude obnoven počítadlo kapslí. Z tohoto důvodu může
kontrolka F svítit i když je zásuvka na kapsle prázdná.





Vytáhněte odkapávací misku se zásuvkou na použité kapsle ( viz. obr. č. 6 ).
Vytáhněte zásuvku na kapsle ( viz. obr. č. 11 ) a opláchněte.
Vytáhněte mřížku odkapávací misky ( viz. obr. č. 12 ). Vyprázdněte misku a
opláchněte v čisté vodě.
Vyjměte nádrž na vodu ( viz. obr. č. 5 ) vyprázdněte jí a opláchněte.

K čištění přístroje používejte měkký hadřík
a jemný čisticí prostředek. Nepoužívejte
přímý proud vody!

Plastové díly přístroje, včetně nádrže na vodu
se nemůžou mýt v myčce.

Odvápnění
Signalizace odvápnění: Když kontrolka E bliká oranžově a 3x pípne, měli by jste spustit
odvápňovací cyklus, jak je uvedeno níže.
Stroj je vybaven moderním programem, který kontroluje kolik vody se
používá pro výrobu konečného produktu. Toto měření umožňuje uživateli
zjistit, kdy přístroj potřebuje odvápňovací cyklus. Specifické pokyny jsou
popsány v kapitole 3.
Doporučujeme používat na odstraňování vodního kamene systém Caffitaly, který
byl navržen tak, aby v souladu s technickými vlastnostmi stroje odstraňoval
vodní kámen, a to za plné bezpečnosti jak uživatele, tak i přístroje. Roztok musí
být zlikvidován, jak je stanoveno výrobcem anebo předpisy platnými v zemi
použití.
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Pozor: Přečtěte si pozorně pokyny na obalu odstraňovače vodního kamene.
Vyhněte se kontaktu s očima, pokožkou a povrchem zařízení. Během aplikací
odstraňování vodního kamene, nevypínejte zařízení a nezvedejte páku. Po
celou dobu procesu musí být někdo přítomen. Nepoužívejte ocet, může
poškodit vaše zařízení.





















Vypněte přístroj ( viz obr. č. 14 ).
Vyprázdněte a vypláchněte použitou zásuvku na kapsle a odkapávací misku ( viz.
obr. č. 6 ).
Vyprázdněte nádrž na vodu ( viz. obr. č. 5 ).
Smíchejte obsah jedné lahve přípravku Caffitaly proti vodnímu kameni s vodou ( cca
750 ml ) do celkového obsahu 1 L a nalijte do nádrže.
Umístěte nádobu pod dávkovačem kávy ( alespoň o velikosti 1l ) (viz.obr. č.9 ).
Ujistěte, se že páka je dole a že uvnitř přihrádky není žádná kapsle ( viz. obr. č. 3 ).
Podržte současně tlačítka A a B a při tom zapněte přístroj pomocí hlavního vypínače.
Tlačítko B svítí a přitom kontrolka E bliká střídavě žlutě a červeně.
Stisknutím tlačítka B spustíte odvápňovací cyklus.
Zařízení bude v intervalech proplachovat trubici pro odstranění vodního kamene ( 5
minut vyplachování proložené 10 minutovou pauzou. Tento procese bude trvat
zhruba 25 minut ). Během této fáze nesmí být žádné tlačítko zmáčknuto nebo jinak
přerušen cyklus, kontrolka E stále bliká žluto-červeně.
Po dokončení první fáze, tlačítko B se rozsvítí a přístroj vydá opakovaně zvukový
signál. Nádrž na vodu je prázdná.
Vypláchněte nádrž a naplňte čistou neperlivou vodou ( viz. obr. č. 4 ).
Odkapávadlo a zásuvku na kapsle opláchněte a vraťte na místo ( viz. obr. č. 15 ).
Stiskněte tlačítko B pro zahájení máchacího cyklu.
Stroj dávkuje oplachovou vodu ( asi 500 ml ). V této fázi kontrolka E bliká střídavě (2x
žlutě a 2x červeně).
Po dokončení máchání, přístroj vydá zvukový signál a tlačítka A,B,C blikají současně.
Přístroj je ve fázi ohřívání. Až se tlačítka rozsvítí trvale, přístroj je připravený k použití.
Pečlivě vypláchněte nádržku na vodu a naplňte jí čistou neperlivou vodou ( viz. obr. č.
4 ).
Odkapávadlo a zásuvku na kapsle opláchněte a vraťte na místo ( viz. obr. č. 6 ).

Odstraňování problémů
Problém

Možná příčina

Řešení

Neteče káva, D bliká
červeně

Nádrž na vodu je prázdná

Naplňte nádrž čistou
neperlivou vodou.
Stiskněte jakékoliv tlačítko
pro obnovení cyklu.
Jakmile tlačítka svítí,
přistroj je připraven.

Káva není dostatečně teplá Stroj má vodní kámen
Hrnky jsou studené
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Odstraňte vodní kámen
Předehřejte hrnky

Tlačítko E svítí červeně

Přehřátý systém

Restartujte systém. Pokud
se problém nevyřešil,
vyhledejte autorizované
středisko.
Viz. kapitola
“Programování množství
kávy v šálku“

Po stisknutí tlačítka A,B
nebo C se káva nevaří
nebo je jí malé množství

Nesprávně naprogramované množství

Káva je dávkována velmi
pomalu a je velmi špatná

Bylo použito tlačítko C na kapsli s kávou Opakovat postup, ale
zmáčknout tlačítko A nebo
B

na typovém štítku na spodní straně přístroje

Max. 15 bar

<70dB A

Přibližně 6 kg

2 Litry

okolní teplota

220mm

340mm

320mm

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují požadavky
evropských nařízení 1935/2004.
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