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Pro Vaši bezpečnost

Bezpečnostní předpisy

od umyvadla a vodovodní baterie
– Používejte přístroj pouze v  suchých 

místnostech
− Nepoužívejte přístroj při: 

– poruše přístroje
– poškozeném přívodním kabelu
– Došlo k pádu přístroje nebo k jeho ji-

nému poškození
– V těchto případech nechejte přístroj 

okamžitě zkontrolovat a opravit v servisu
– Přístroj je zakázáno:

– stavět na mramorové obložení, na 
neopracované nebo olejované dřevo 
(nebezpečí vzniku neodstranitelných 
skvrn od kávy nebo odstraňovače 
vodního kamene; na případná poško-
zení se záruka nevztahuje) 

– stavět přímo pod zásuvku
− stavět na zařízení a kuchyňské vyba-

vení z  hořlavých nebo roztavitelných 
materiálů

− odkládat na horké plochy nebo do 
blízkosti otevřeného plamene (platí 
i pro přívodní kabel). Dodržujte mini-
mální vzdálenost 50 cm

– rozebírat
– skladovat při teplotách nižších než 

5ºC (např. v karavanu), mohlo by dojít 
k zamrznutí vody a tím i k poškození 
přístroje 

− Před čištěním/údržbou nechejte přístroj 
řádně vychladnout a odpojte zástrčku 
ze zásuvky

– Používejte pouze výrobcem doporu-
čené čisticí prostředky a prostředky 
k odstraňování vodního kamene

– Roztok k odstranění vodního kamene 

může být zdraví škodlivý. Zabraňte 
vniknutí do očí a potřísnění pokožky a 
povrchu

− Použití náhradních dílů/příslušenství, 
které nebyly výrobcem doporučeny, 
může mít za následek poškození 
přístroje nebo zařízení

− Osoby včetně dětí, které z důvodu 
svých fyzických, senzorických nebo 
duševních schopností, nebo v dů-
sledku nezkušenosti nebo neznalosti 
nejsou schopny přístroj bezpečně 
používat, nesmějí přístroj používat bez 
dozoru nebo poučení odpovědné osoby

– Tento přístroj smějí používat děti starší 
8 let pouze pod dozorem, nebo pokud 
byly poučeny o bezpečném použití a 
porozuměly nebezpečím, která jsou 
spojená s použitím přístroje 

– Děti si nesmějí s přístrojem hrát, 
protože nedokáží rozpoznat hrozící 
nebezpečí

– Přístroj a jeho přípojné vedení držte 
mimo dosah dětí mladších 8 let

– Čištění a údržbu smějí provádět děti 
ve věku 8 let a starší, a to pouze za 
dohledu dospělého

– Tento přístroj je určen k použití v 
domácnostech a dalšímu podobnému 
využití, jako například:
– v kuchyňkách obchodů, kanceláří a 

dalších
– v zemědělských usedlostech
– klienty hotelů, motelů a dalších uby-

tovacích zařízení
– v rodinných penzionech 

− Návod k obsluze si před použitím pří-
stroje kompletně pročtěte a uschovejte 
jej pro další uživatele

− Přístroj používejte pouze s kapslemi 
cremesso, v opačném případě dojde 
k jeho poškození

– Účel použití: tento přístroj smíte 
používat pouze podle popisu, který je 
uveden v tomto návodu. Jiné způsoby 
použití nejsou správné a představují 
nebezpečí

− Přístroj nikdy nesmíte ponořit do vody 
nebo jiných tekutin: nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem 

– Přístroj smíte používat pouze na uzem-
něné zásuvce (220-240 V), s pojistkou 
o hodnotě minimálně 10 A. Bezpečné 
odpojení od sítě je zajištěno pouze po 
odpojení síťové zástrčky ze zásuvky

− Vždy odpojte síťovou zástrčku ze 
zásuvky v následujících případech:
– před jakýmkoliv přemístěním přístroje
– před jakýmkoliv čištěním nebo údrž-

bou
– pokud nebudete přístroj delší dobu 

používat
− Nikdy neveďte přívodní kabel přes rohy 

nebo hrany, kabel nesmí být nikdy 
přivřený: nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem

− Z důvodu zabránění nebezpečí smí 
poškozený přívodní kabel vyměnit 
pouze servisní provozovna

− Nedotýkejte se zástrčky/kabelu a pří-
stroje vlhkýma nebo mokrýma rukama. 

Přístroj vždy odpojujte uchopením za 
zástrčku, ne tahem za kabel 

− Pokud je nezbytné použít prodlužovací 
kabel, pamatujte, že musí být vhodný 
pro přístroj (3pólový s uzemněním a 
průřezem vodiče min. 1,5 mm²). Kabel 
nesmí způsobit nebezpečí zakopnutí

− Doporučujeme připojit přístroj pomocí 
ochranného spínače FI. V případě 
pochybností kontaktujte odborníka 
Přístroj za provozu nepřemisťujte: 
nebezpečí opaření!

− Nikdy nepoužívejte přístroj bez vody
– Pevná vodovodní přípojka není povolená
− Za provozu jsou různé části krytu 

přístroje, jako je varná jednotka, velmi 
horké: nedotýkejte se jich!

− Vytékající káva/voda/mléko jsou velmi 
horké: nebezpečí opaření!

– Nespouštějte přístroj, dokud je ovládací 
páčka otevřená. Hrozí nebezpečí opa-
ření!!

− Nedotýkejte se ovládací páčky, dokud 
je přístroj pod tlakem a výdej kávy/čaje 
nebyl ukončen: nebezpečí opaření!

– Nedržte pod ovládací páčkou prsty 
nebo ruce: nebezpečí přivření

– Nenechávejte prsty v otvoru na kapsle: 
horké a ostré perforační hroty 

− Při výběru umístění musíte vzít v úvahu 
následující body: 
– Umístěte přístroj na suchou stabilní 

rovnou podložku odolnou proti vodě 
a vysoké teplotě

– Dodržujte minimální vzdálenost 60 cm 
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Volbou systému cremesso jste se rozhodli pro maximální požitek z kávy – kapsle 
po kapsli. Přístroj cremesso Caffè Latte pro Vás během okamžiku vykouzlí růz-
né, dokonale připravené nápoje z kávy: od plného espressa až po lahodné cap- 
puccino. Děkujeme Vám za důvěru a přejeme Vám příjemné okamžiky spojené s 
požitkem z kávy. 

Na webových stránkách www.cremesso.com naleznete tento návod ve formátu PDF a nejno-
vější informace o  kapslovém systému cremesso.

Vítejte ve světě specialit cremesso 
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Výdej kávy / čaje
Tlačítka blikají: nahřívání

Tlačítka svítí: připraven 
nebo výdej kávy / čaje

Ristretto:  
malý šálek (30 ml)

Espresso:  
střední šálek (50 ml)

Mléčná pěna:

Nápoje z mléka/s mlékem:
Tlačítka blikají: nahřívání

Tlačítka svítí: 
připraven/odběr

Latte Macchiato:  

Tlačítko čištění 
Proplachuje / čistí vedení (= bí-
lá) nebo systém na přípravu mlé-
ka (= žlutá). Zabraňuje pronikání 
zbytků chuti při změně z výdeje 
kávy na výdej čaje. Před změnou 
stiskněte tlačítko ➔ str. 26
Multifunkční ukazatel svítí různý-
mi způsoby v závislosti na provoz-
ním stavu (podrobnosti ➔ str. 36)
– Jasně/ztmaveně: režim úspory 

energie ➔ str. 18
– Bíle: normální stav ➔ str. 10
– Žlutě: cištění systému na přípravu 

mléka ➔ str. 24
– Modře: prázdná nádržka na vodu  

➔ str. 9
– Modře bliká: naplnit oběh vody
– Fialově (pouze nová verze): 

odvápňování ➔ str. 28

Multifunkční ukazatele 
všechna tlačítka se rozsvěcují 
postupně po sobě
– dopředu: vyjmout zásobník 

na mléko ➔ str. 16, 18
– dozadu: vložit zásobník na 

mléko ➔ str. 37
– Jasně/ztmaveně: ochlazo-

vání systému ➔ str. 15

  Lungo/čaj: 
  velký šálek (110 ml)

Cappuccino:  

 Káva s mlékem: 

Ovládací tlačítka 
➔ následující  

stránka 
Výtok mléka / 

rukojeť 

Odkapávací mřížka 
/ miska 2-dílná 

odnímatelná /  
posuvná

Ovládací páčka 
k zakládání 
kapslí 

Zásobník na kapsle  
odnímatelný 
Spodní odkapávací 
mřížka s odkapávací 
miskou, odnímatelná

Víko nádržky na 
vodu  

pro plnění  
odnímatelné

Nádržku na vodu 
vytahujte směrem 

nahoru

Síťový kabel / 
zástrčka

chraňte před vlhkostí 
a namočením

Hlavní spínač  
ZAP / VYP

Ventil nádržky na 
vodu v nádržce

Výtok  
kávy, čaje a horké 
vody

Zásobník na mléko
vytahovací

Čisticí kartáček na 
výtok mléka“
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Vyčistěte nádržku na vodu vlažnou 
vodou a běžně dostupným čisticím 
prostředkem, vypláchněte ji a nech-
te ji vyschnout

Naplňte nádržku na vodu studenou 
vodou (max. 1,6 l). Vodu vyměňujte 
denně. Při prázdné nádržce na vodu 
se modře rozsvítí tlačítko čištění

Odvzdušnit /propláchnout rozvo-
dy: nevkládat kapsle. Pod výtoko-
vý kohoutek postavit šálek a 2-3x 
stisknout  čisticí tlačítko

Pokud nyní svítí čisticí tlačítko 
 modře (= nedostatek vody), 

tlačítko znovu stiskněte (bez kapsle)

Uvedení do provozu

Příprava / instalace / naplnění vodou / připojení / odvzdušnění

Vyberte suché, stabilní, vodovzdor-
né a teplotně odolné místo k ustavení 
přístroje. Nestavte přímo na mramo-
rovou nebo dřevěnou desku (hrozí 
vznik skvrn od kávy /odvápňovače)

Sejměte z obou odkapávacích 
mřížek ochranné fólie

Zástrčku zasuňte do el. zásuvky 
s uzemněním. Na přístroji zapněte 
hlavní spínač

Rozsvítí se tlačítko čištění 



1.

2. 3.
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Zakládání kapsle: 1. Zatáhněte 
ovládací páčku až na doraz doza-
du. 2. Nechte kapsli rovně zapad-
nout. 3. Přitáhněte ovládací páčku 
až na doraz dopředu (dojde k pro-
píchnutí kapsle)

Výdej kávy / čaje: zvolte  ma-
lý, střední  nebo velký šálek 

. Výdej bude zastaven auto-
maticky (nebo předčasně při opětov-
ném stisknutí tlačítka) ➔ str. 16

Výdejní množství si můžete individuálně přizpůsobovat (➔ strana 19/20 «Naprogramování  
množství kávy / mléka»). 

Upozornění:
– Káva / čaj jsou horké: nebezpečí opaření
– Výdej kávy / čaje je možný pouze tehdy, je-li ovládací páčka zavřená

Příprava kávy / čaje

Pokud se po stisknutí tlačítko rozsvítí bíle, signalizuje se tak ohřívání.
Poté svítí tlačítko bíle bez blikání a je zahájen výdej. 
Tip: na Ristretto a Espresso použijte předehřáté šálky se silnými stěnami, aby nápoj nevy-
chladl příliš rychle. Předehřátí šálku: výdej kávy Ristretto  (bez kapsle) do šálku.
Odvzdušnění vedení: pokud přístroj nepoužíváte delší dobu (např. dovolená), nachází se ve 
vedeních vzduch (➔ strana 26 «Proplachování a odvzdušňování přístroje/vedení») 
Před změnou z kávy na čaj: pro propláchnutí vedení stiskněte tlačítko čištění,  aniž 
byste zakládali kapsli (➔ strana 26 «Proplachování a odvzdušňování přístroje / vedení»). 

První káva / čaj!

Na přípravu jednoho šálku je třeba 
jedné kapsle cremesso. Jiné kaps-
le nelze použít. Po déletrvajících 
přestávkách odvzdušněte vedení 
➔ str. 20.

Šálek: postavte pod výtok. Je- 
li šálek velký, posuňte odkapávací 
misku doleva. 
Tip: kávu lze připravit také bez  
vloženého zásobníku na mléko

je dobré vědět



1.
2.

M
ilk

5-10 °C

Clic
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Zatlačte na obě postranní stlači-
telné plošky. Vyjměte víko s výto-
kem mléka směrem nahoru

Hygienické brčko (kompletně)  
nasuňte na přípojku (➔ hygienické 
brčko měňte každý den)

Čištění oběhu mléka: bezprostřed-
ně po vložení zásobníku na mléko se 
rozsvítí tlačítko čištění  žlutě. 
Vložte pod výtok mléka šálek a ...

Stiskněte tlačítko čištění  
(dokud svítí tlačítko žlutě, je možno 
čištění opakovat). Po ukončení čiš-
tění vyprázdněte šálek

Příprava nápoje z mléka / s mlékem

Vyjměte zásobník na mléko ( je-li 
vložen): otočte výtok mléka smě-
rem dolů tak, aby byl v poloze kol-
mo (výtok je po výdeji horký!)

Uchopte výtok mléka a zásobník 
opatrně vytáhněte ven (přihrádka 
se zakryje otočnými dvířky)

Naplňte mlékem zásobník na mlé-
ko (ideální teplota 5-10°C). Neplňte 
nad značku MAX. Opět nasaďte  
víko (zaklapne)  

Otočte výtok mléka do polohy kolmo 
dolů. Zásobník zasuňte nenásilným 
způsobem kompletně až na doraz a 
výtok mléka otočte doprava

1. Příprava / čištění oběhu mléka



1.

2. 3.

 14 15

Výběr nápojů z mléka / s mlékem: 
 Mléčná pěna
 Latte Macchiato 
 Cappuccino 
 Káva s mlékem

Spuštění výdeje nápoje z mléka /  
s mlékem: stiskněte požadované  
tlačítko. Výdej bude ukončen  
automaticky. (Předčasné ukončení  
výdeje mléka nebo kávy: stiskněte  
tlačítko opětovně)

Upozornění:
– Hygienické brčko měňte každý den (Hygiena)
– Mléko uložte bezprostředně po výdeji do chladničky (Hygiena)
– Mléko / káva jsou velmi horké: nebezpečí opaření. Nasměrujte výtok mléka co možná 

nejvíce dolů, abyste předešli rozstřiku o okraj šálku.
– Výdej kávy / čaje je možný pouze tehdy, je-li ovládací páčka zavřená
– V případě intenzivního využívání zařadí mléčný systém přestávku na ochlazení a přeruší 

výdej mléka (cca 20 min.). Tlačítko čištění  svítí žlutě a tlačítka odběru mléka se 
pomalu rozjasňují / stmívají. Výdej kávy je možný nadále. Vyprázdněte zásobník na kapsle. 
Urychlení procesu ochlazování: postavte pod výtok mléka šálek a stiskněte tlačítko 
čištění  (čištění trvá cca 30 vteřin). Následně svítí tlačítko čištění bíle  a 
tlačítka odběru mléka se pomalu rozjasňují/stmívají. Po cca 10 minutách tlačítka odběru 
mléka zhasnou a nápoje z mléka / s mlékem lze opět odebírat.

Příprava nápoje z mléka / s mlékem

2. Příprava

Šálek: posuňte odkapávací misku 
doleva. Pod výtoky mléka a kávy  
postavte velký šálek

Zakládání kapsle: 1. Zatáhněte 
ovládací páčku až na doraz dozadu. 
2. Nechte kapsli rovně zapadnout 
do šachty na kapsle. 3. Přitáhněte 
ovládací páčku až na doraz dopře-
du (dojde k propíchnutí kapsle)

je dobré vědět

Tipy: pro přípravu prvních nápojů použijte velký šálek. Možný je také pouze výdej mléčné  
pěny: stiskněte , před výdejem kávy stiskněte tlačítko opětovně.  
Mléko: lze použít všechny druhy mléka. Pro dosažení dokonalé pěny doporučujeme odstře-
děné nebo částečně odstředěné mléko (teploty 5-10 °C). 
Důležité: výtok mléka je funkční pouze tehdy, je-li zásobník na mléko zcela zasunutý.
Čištění výtoku mléka : po posledním výdeji mléka vyčistěte výtok (Hygiena) a  
poté dejte chladit zásobník na mléko. Čištění je možno opakovat, dokud tlačítko čištění  
svítí   žlutě. 
Výdej kávy / čaje je možný i bez vloženého zásobníku na mléko. 
Před změnou výdeje kávy / nápojů z mléka a čaje: propláchněte vedení (➔ strana 26 
«Proplachování a odvzdušňování přístroje / vedení»).
Výdejní množství lze přizpůsobit (➔ strana 19/20 «Naprogramování množství kávy / mléka»).



1.

2.
❄
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Pootočte výtok mléka tak, aby  
směřoval kolmo dolů (výtok je po  
výdeji horký!)

Uchopte výtok mléka a zásobník 
opatrně vytáhněte ven (přihrádka se 
zakryje otočnými dvířky). Dejte zásob-
ník na mléko chladit / vyčistěte ho

Vyhoďte kapsli z přístroje, vyčistěte systém na přípravu mléka, uložte    zásobník na mléko do chladničky

Hygiena: naplněný zásobník na mléko vždy vyjměte a dejte ho chladit.
Kapsle: nachází-li se kapsle v šachtě na kapsle, může zde uváznout. V tako-
vém případě otevřete a zavřete ovládací páku. Jestliže kapsle vázne i nadále, 
zatlačte ji opatrně prstem mírně směrem dolů (pozor, vnitřek šachty je horký 
a obsahuje ostré propichovací hroty!). 
Po otevření ovládací páčky může ještě vytékat voda (= nejedná se o vadu).
Zásobník na kapsle a zásobník na zbytkovou vodu vyprazdňujte po  
cca 10 odběrech nebo alespoň 1x denně, jinak by mohl přetéci.

je dobré vědět

Po přípravě

Vyhození kapsle: 1. Zatáhněte 
ovládací páčku až na doraz dozadu 
(použitá kapsle propadne do zásob-
níku na kapsle). 2. Přitáhněte ovlá-
dací páčku až na doraz dopředu

Vyčištění systému na přípravu  
mléka po výdeji mléka: vložte 
pod výtok mléka šálek a stiskněte 

 tlačítko čištění



3 vteřiny

2.

1.
3.
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Naprogramování množství kávy

Programování: Postavte šálek  
pod výtok

Zakládání kapsle: 1. Zatáhněte 
ovládací páčku až na doraz dozadu. 
2. Nechte kapsli rovně zapadnout 
do šachty na kapsle. 3. Přitáhněte 
ovládací páčku až na doraz dopředu

Programované tlačítko, např.: 
, přidržujte stisknuté tak 

dlouho (min. 3 vteřiny), dokud  
nezačne rychle blikat. Následuje  
pomalé blikání (= nahřívání) 

Spustí se výdej kávy. Jakmile je šálek 
naplněn požadovaným množstvím, 
stiskněte tlačítko opětovně (vý-
dej kávy je ukončen a rozsvítí se opět 
všechna tlačítka)

Režim úspory energie

Zapnutý režim úspory energie: 
Tlačítko čištění  se pomalu roz-
jasňuje / stmívá (bílým nebo, při nepro-
vedeném čištění, žlutým světlem). Je-li 
vložen zásobník na mléko, rozsvítí se 
po 5 minutách jedno po druhém levá 
tlačítka odběru mléka: zásobník na 
mléko uložte do chladničky!

Ukončení režimu úspory ener-
gie: pohněte ovládací páčkou, 
vložte zásobník na mléko nebo 
stiskněte tlačítko (tlačítka svítí bíle)

Zvláštní funkce



1.

2.
3.

3 vteřiny
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Programované tlačítko, např.: 
, přidržujte stisknuté tak 

dlouho (min. 3 vteřiny), dokud  
nezačne rychle blikat. Následuje 
pomalé blikání (= nahřívání) 

Spustí se výdej mléka / mléčné pěny 
(v případě volby  nejprve kávy). 
Jakmile je šálek naplněn požadova-
ným množstvím, stiskněte tlačítko 
opětovně (výdej je ukončen a tlačítko 
pomalu bliká = nahřívání) 

Množství kávy / mléka: lze naprogramovat pro každé ze tří tlačítek výdeje ká-
vy nebo pro každé ze čtyř tlačítek pro výdej mléka. Tlačítko čištění nelze na-
programovat (spouští se jím odvápnění).
Rozsah programování je shodný pro všechna tlačítka výdeje kávy / mléka.
Tovární nastavení:
–  Ristretto  («Malý šálek», 30 ml)
–  Espresso  («Střední šálek», 50 ml)
–  Lungo/čaj  («Čajový / velký šálek», 110 ml)
–  Mléčná pěna  (14 vteřinový výdej mléčné pěny) 
–  Latte Macchiato  (22 vteřinový výdej mléčné pěny, 50 ml kávy) 
–  Cappuccino  (10 vteřinový výdej mléčné pěny, 50 ml kávy) 
–  Káva s mlékem  (8 vteřinový výdej teplého mléka, 100 ml kávy) 
– Vymazání všech nastavení (=tovární nastavení): držte stisknuté tlačítko  

a zapněte přístroj.

je dobré vědět

Naprogramování množství nápoje z mléka / s mlékem

Vložení zásobníku na mléko  
(➔ str. 12). Programování: postavte 
šálek pod výtok

Zakládání kapsle: 1. Zatáhněte 
ovládací páčku až na doraz dozadu.  
2. Nechte kapsli rovně zapadnout  
do šachty na kapsle. 3. Přitáhněte 
ovládací páčku až na doraz dopředu

Následně se spustí výdej kávy (při 
volbě  mléka). Jakmile je  
šálek naplněn požadovaným množ-
stvím, stiskněte tlačítko opětovně 
(rozsvítí se opět všechna tlačítka) 

Programování je ukončeno. Chce-
te-li, můžete tento postup opako-
vat s dalším tlačítkem

Zvláštní funkce



Clic

max. 
55 °C

1.6 l
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Zásobník zbytkové vody lze - je-li  
to třeba- vyjmout ze spodní odka-
pávací misky (západkový uzávěr). 
Po vyčištění složte dohromady 
v opačném pořadí 

Vyjměte spodní odkapávací mřížku

Zásobník na kapsle pojme cca 10 kapslí a zásobník zbytkové vody cca 500 ml 
zbytkové vody. Z hygienických důvodů a abyste se vyhli situaci, že voda přete-
če, vyprazdňujte nádržku na vodu, zásobník kapslí a odkapávací misku denně.

Důležité: Nedávejte součásti do myčky nádobí

je dobré vědět

Čištění přístroje a dílů příslušenství

Čištění / údržba / odstraňování vodního kamene

Proplachování a odvzdušňování přístroje / vedení

Přidržte odkapávací misku a po-
mocí lehkého nadzdvižení ji vytáh-
něte směrem dopředu

Vyjměte zásobník na kapsle, 
odkapávací mřížku a horní od-
kapávací misku

Vyprazdňujte nádržku na vodu  
každý den a plňte ji studenou vodou 
(max. 1,6 l)

Nádržku na vodu a víko čistěte 
vlažnou vodou s běžně dostupným 
čisticím prostředkem. Nemyjte 
v myčce nádobí!



max. 
55 °C

Clic

max. 
55 °C

1.

2.

Clic

Po, út, st, čt, pá, so, ne, po, .. 
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Naplněný zásobník na mléko vždy na dobu, kdy ho nepoužíváte, uložte do 
chladničky. 
Dbejte na dodržení maximální trvanlivosti mléka (obvykle 1-2 dny). 
Hygienická brčka měňte z hygienických důvodů každý den! 
Výtok mléka čistěte jednou týdně čističem na zbytky mléka cremesso a v pří-
padě potřeby ho vyměňte. Nikdy ho nevkládejte do odvápňovače.
Výtok mléka a hygienická brčka jsou dostupné u Vašeho distributora (díly 
jsou považovány za spotřební materiál a proto jsou vyloučeny ze záruky poskyto-
vané na přístroj).  
Mléčná pěna je studená ➔ vyčistit /vyměnit výdej mléka.
Zásobník na mléko a víko lze mýt v myčce nádobí.  
Nesmí být překročena maximální teplota 55 °C, jinak dojde k poškození těchto 
součástí. Tip: použijte horní koš.

Zatlačte na obě stlačitelné ploš-
ky (1.) a víko mírně nadzdvihněte. 
Poté ho směrem nahoru vyjměte 
(2.). Součásti vyčistěte teplou vo-
dou a mycím prostředkem

Hygienické brčko stáhněte z pří-
pojky a zlikvidujte ho (Hygiena).  
Výtok mléka sejměte ve směru  
nahoru z víka a vyčistěte ho

je dobré vědět

Po posledním výdeji mléka sys-
tém na přípravu mléka vždy vy-
čistěte: vložte pod výtok mléka 
šálek a stiskněte  tlačítko 
čištění

Pootočte výtok mléka směrem do-
lů, přidržte ho a opatrně vytáhně-
te ven zásobník na mléko (výtok je 
po výdeji horký!)

Týdně: vyčistěte výtok mléka kar-
táčkem a přes noc ho kompletně 
ponořte do čističe na zbytky mléka 
cremesso. Znovu ho vyčistěte kar-
táčkem a důkladně ho propláchněte

Nasaďte výtok mléka zpět na víko 
(zaklapne) a nasaďte nové hygie-
nické brčko. Víko opět nasaďte na 
zásobník na mléko.

Čištění / údržba / odstraňování vodního kamene

Denně: vyčištění systému na přípravu mléka / zásobníku na mléko po    posledním odběru 



1.6 l
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Udržujte přívodní kabel a zástrčku vždy v suchu!

Postavte pod výtok šálek. Ne-
vkládejte žádné kapsle. Pokud se 
tlačítko čištění  pomalu roz-
svěcuje/zhasíná, stiskněte libovol-
né tlačítko

Pro zahájení procesu průplachu/od-
vzdušnění stiskněte tlačítko čištění 

. Čerpadlo se za několik vte-
řin vypne a proces je ukončen

je dobré vědět

Před prvním použitím nebo po del-
ší odstávce (např. během prázdnin) 
musíte přístroj propláchnout a od-
vzdušnit

Napusťte do vodní nádržky stu-
denou vodu (max. 1.6 l)

Čištění / údržba / odstraňování vodního kamene

Denně: vyprázdnění zásobníku na kapsle a odkapávací misky 

Před jakýmkoliv čištěním odpoj-
te zástrčku. Přístroj nesmíte nikdy 
ponořit do vody nebo jej čistit pod 
tekoucí vodou

Vyčistěte přístroj a výtok vlhkou 
utěrkou. Nevytírejte na sucho ani 
nepoužívejte čisticí písky

Denně: vyprázdnění nádržky na vodu 



➔ odvápňovat! Essig
Vinaigre
Aceto
Vinegar

Anti-
Calc

min.
0.75 l

10 Sek. ◷ 30 Min.

min. 1.6 l

◷ 4 Min.

1.6 l 1.6 l
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Pravidelné odvápňování (min. každé dva měsíce) zabezpečuje lepší kvalitu 
kávy a zvyšuje životnost přístroje.

Na přístroje zanesené vápenatými usazeninami se nevztahuje záruka.
Používejte speciální odvápňovač (bez octu), poměr podle etikety.

Pro odvápnění odstraňte z přístroje všechny kapsle.

Program odvápňování může být přerušen zapnutím/vypnutím nebo výpad-
kem proudu. Tlačítko čištění poté bliká červeně/fialově a signalizuje, že se v 
oběhu vody v přístroji ještě  nachází odvápňovač, což může být zdraví 
škodlivé. Před další přípravou nápoje se proto vždy ujistěte, že byl přístroj 
propláchnut čistou vodou.

Důležité!

Alespoň 1krát za dva měsíce: odstranit vodní kámen (nová verze)

Po přípravě 300 šálků kávy/200 
šálků mléčného nápoje bliká bě-
hem výdeje bliká během výdeje tla-
čítko čištění červeně . Pří-
stroj ihned odvápněte!

Speciální odvápňovač smíchejte 
s vodou a naplňte nádržku s vodou 
(min. 0.75 l; poměr podle etikety). 
Nepoužívejte ocet, který přístro-
ji škodí! 

Z přístroje odstraňte všechny kaps-
le. Pod výtok postavte velkou nádobu 
(min. 1.6 l).  Pokud se  poma-
lu rozsvěcí /zhasíná, stiskněte libovol-
né tlačítko

 (svítí): Nádobu na vodu pro-
pláchněte, naplňte vodou a vložte. Vy-
prázdněte nádobu a postavte ji pod vý-
tok.  stiskněte pro propláchnutí, 
tlačítko bliká fialově. Další krok za 4 min. 

 Stiskněte na 10 sek., tlačít-
ko bliká fialově. Je zahájeno odváp- 
ňování. Přístrojem je v intervalech 
čerpán odvápňovač. Další krok za 
30 min.

 (svítí): Nádobku na vodu 
naplňte a nasaďte.  stiskně-
te pro vysání vody. Obslužná tlačítka 
se rozsvítí bíle. Přístroj je připra-
ven k použití



➔ odvápňovat! Essig
Vinaigre
Aceto
Vinegar

Anti-
Calc

min.
0.75 l

6 Sek. ◷ 30 Min.

min. 1.6 l

◷ 4 Min.

1.6 l 1.6 l
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Pravidelné odvápňování (min. každé dva měsíce) zabezpečuje lepší kvalitu 
kávy a zvyšuje životnost přístroje.

Na přístroje zanesené vápenatými usazeninami se nevztahuje záruka.
Používejte speciální odvápňovač (bez octu), poměr podle etikety.

Pro odvápnění odstraňte z přístroje všechny kapsle.

Důležité: Program odvápňování nesmí být přerušen a trvá cca 30 minut 
(pokud je přerušen, program začne znovu od začátku).

Důležité!

Alespoň 1krát za dva měsíce: odstranit vodní kámen (frühere Version)

Z přístroje odstraňte všechny kaps-
le. Pod výtok postavte velkou nádobu 
(min. 1.6 l).  Pokud se  poma-
lu rozsvěcí /zhasíná, stiskněte libovol-
né tlačítko

 Stiskněte na 6 sek., tlačít-
ko bliká modře. Je zahájeno odváp- 
ňování. Přístrojem je v intervalech 
čerpán odvápňovač. Další krok za 
30 min.

Po přípravě 300 šálků kávy/ča-
je/200 šálků mléčného nápoje  
bliká během výdeje tlačítko čištění 
červeně . Přístroj ihned  
odvápněte!

Speciální odvápňovač smíchejte 
s vodou a naplňte nádržku s vodou 
(min. 0.75 l; poměr podle etikety). 
Nepoužívejte ocet, který přístro-
ji škodí! 

 (svítí): Nádobu na vodu pro-
pláchněte, naplňte vodou a vložte. Vy-
prázdněte nádobu a postavte ji pod výtok. 

 stiskněte pro propláchnutí, tlačít-
ko bliká modře. Další krok za 4 min. 

 (svítí): Nádobku na vodu na-
plňte a nasaďte.  stiskněte 
pro vysání vody. Obslužná tlačítka 
se rozsvítí bíle. Přístroj je připra-
ven k použití



+5 °C
+
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 Stiskněte a přidržte tla-
čítko Lungo / čaj a zapněte pří-
stroj. Spustí se program vypaření; 
nyní přidržované tlačítko uvolněte

Výstup páry u výtoku: nebezpečí 
opaření! Po několika vteřinách se 
rozezvučí čerpadlo. Jakmile opět 
utichne, tlačítka zhasnou a proces 
je ukončen.

Před delším časovým úsekem, v němž nebude přístroj používán, nebo při  
skladovacích / přepravních teplotách pod 5 °C, se důrazně doporučuje přístroj  
vypařit. 
Při tomto postupu je ze systému odstraněna voda. 
Tím se lze vyhnout i poškozením, způsobeným zamrzající vodou uvnitř přístroje.
Při opětovném zprovoznění přístroj a jeho vedení nejprve propláchněte  
(➔ strana 20).
Je-li teplota přístroje nižší než 5 °C, nelze ho spustit a tlačítko čištění   
svítí červeně.

je dobré vědět

Čištění / údržba / odstraňování vodního kamene

Před uskladněním / přepravou vždy vypařit

Abyste předešli škodám při 
uskladnění / přepravě, nejprve  
přístroj vypařte (= odstraňte z něj 
vodu). V případě teplot pod 5 °C 
to je nezbytně nutné

Vypněte přístroj. Vyprázdněte 
nádržku na vodu a opět ji nasaď-
te. Pod výtok postavte šálek

Vypněte přístroj a nechte ho vy-
chladnout. Vytáhněte síťovou zá-
strčku ze zásuvky. Uložte kávovar 
na suchém, bezprašném a dětem 
nepřístupném místě

Tip: použijte originální obal
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Poruchy při výdeji mléka / mléčné pěny
Svítí tlačítko čištění – ➔ strana 36
Rozsvítila se všechna tlačítka 
výdeje mléka 

– ➔ strana 37

Neprobíhá výdej nápojů z 
mléka / s mlékem

– Přístroj je zavápněný ➔ odvápněte ➔ strana 28/30
– Vložte zásobník na mléko správně a otočte výtok mléka 

směrem doprava
– Vyměňte hygienické brčko a (zcela) ho zasuňte ➔ str. 13

Málo pěny nebo je pěna  
«hrubá»

– Přístroj je zavápněný ➔ odvápněte ➔ strana 28/30
– Znečištěný výtok mléka; před vyjmutím zásobníku na mléko 

vždy nejprve vyčistěte systém na přípravu mléka ➔ str. 24
– Vyčistěte výtok mléka (kartáčkem) a ponořte ho do čisti-

če na zbytky mléka cremesso ➔ strana 24
– Vyměňte výtok mléka /hygienické brčko ➔ strana 25

Mléko při výdeji stříká – Vyměňte hygienické brčko a (zcela) ho zasuňte ➔ str. 13
– Nenechte zásobník na mléko úplně vyprázdnit
– Znečištěný výtok mléka; před vyjmutím zásobníku na 

mléko vždy nejprve vyčistěte systém na přípravu mléka 
➔ str. 24

– Občasné stříkance během výdeje jsou dány povahou 
systému a nelze je považovat za závadu

– Přístroj je zavápněný ➔ odvápněte ➔ strana 28/30
Teplota mléka je příliš  
vysoká a pěna je «hrubá»

– Používejte pouze chlazené mléko (5-10 °C)
– Vyměňte hygienické brčko a (zcela) ho zasuňte ➔ str. 13
– Před vyjmutím zásobníku na mléko vždy nejprve vyčistě-

te systém na přípravu mléka ➔ strana 24
– Přístroj je zavápněný ➔ odvápněte ➔ strana 28/30

Teplota mléka je příliš nízká – Používejte pouze chlazené mléko (5-10 °C)
– Znečištěný výtok mléka; před vyjmutím zásobníku na mléko 

vždy nejprve vyčistěte systém na přípravu mléka ➔ str. 24
– Vyčistěte výtok mléka kartáčkem / přes noc vložte do čisti-

če na zbytky mléka a poté vyčistěte kartáčkem ➔ str. 24
– Vyměňte výtok mléka /hygienické brčko ➔ strana 25

Naprogramované množství  
nesouhlasí

– Mléko je přírodní produkt, jehož pěnový podíl se různí; 
mírné výkyvy v množství mléka jsou proto normální

– Naprogramujte množství mléka znovu ➔ strana 20

Opravy přístroje smí provádět pouze servisní opravna. Neodborně provedené 
opravy a nepoužívání originálních náhradních dílů může znamenat nebezpečí 
pro uživatele. V případě neodborně provedených oprav neručí výrobce žádným 
způsobem za případné související škody. Důsledkem je v takovém případě rov-
něž zánik nároků ze záruky.

Nedokážete-li odstranit poruchu sami s pomocí následujícího přehledu, obraťte se na nejbližší 
prodejní místo.

Důležité: v případě poruch, závad na přístroji nebo podezření, že je přístroj vadný po jeho pádu, 
okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Poruchy při výdeji kávy
Svítí tlačítko čištění – ➔ strana 36
Neprobíhá výdej kávy / kávy 
je málo

– Naplňte nádržku na vodu a správně ji nasaďte
– Vadná kapsle ➔ použijte novou kapsli
– Zavřete ovládací páčku až na doraz
– Přístroj je zavápněný ➔ odvápněte ➔ strana 28/30
– Vadné čerpadlo

Čerpadlo je nadměrně hlučné – Nádržka na vodu je prázdná ➔ naplňte ji a / nebo správ-
ně ji nasaďte

Výtok: voda nepřetržitě kape – Přístroj je zavápněný ➔ odvápněte ➔ strana 28/30
Výtok: voda kape ojediněle – V přístroji se nachází použitá kapsle ➔ vyhoďte ji
Kyselá káva / čaj – Propláchnutí po odvápnění nebylo dostatečné

– Káva je po datu spotřeby ➔ použijte novou kapsli
Naprogramované množství na 
šálek neodpovídá

– Nádržka na vodu je prázdná ➔ naplňte ji a /nebo správ-
ně ji nasaďte

– Naprogramování bylo změněno ➔ proveďte programo-
vání znovu

– Přístroj je zavápněný ➔ odvápněte ➔ strana 28/30
Po úplném vyprázdnění 
nádržky na vodu není 
nasávána voda

– V přístroji se nachází použitá kapsle ➔ vyhoďte ji  
➔ propláchněte vedení ➔ strana 26

– Po 30 minutách opětovný pokus bez kapsle, jestliže pří-
stroj nasává ➔ odvápněte ho ➔ strana 28/30

– Po 30 minutách opětovný pokus bez kapsle, jestliže pří-
stroj nenasává ➔ obraťte se na servisní opravnu

Poruchy: Kontrola / Odstranění

Různé
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Barvy tlačítek / ukazatelů 

Bíle (blikají postupně za sebou směrem dopředu):
– Přístroj se nachází déle než 5 minut v režimu standby  

➔ strana 18
– Vyjmout zásobník na mléko a uložit do chladničky ➔ str. 18
Bíle (blikají postupně za sebou dozadu):
– Pro program odvápnění vložit zásobník na mléko ➔  

str. 28/30
Bíle (všechna pomalu sílící / slábnoucí): 
– Přestávka na ochlazení systému na přípravu mléka ➔ str. 13

Tlačítka nápojů z mléka/s mlékem svítí, v závislosti na provozním stavu, světlem různé barvy:

Bíle (pomalu sílící / slábnoucí): 
– Režim úspory energie ➔ strana 18
Bíle (nepřetržitě): 
– Přístroj je připraven na výdej kávy / čaje / mléka 

Žlutě (pomalu sílící / slábnoucí): 
– Režim úspory energie; provést čištění ➔ strana 18, 12, 24 
Žlutě (nepřetržitě): 
–  Vyčistit systém na přípravu mléka (stisknout tlačítko) ➔ str. 

12, 24

Modře (nepřetržitě):
– Prázdná nádržka na vodu, dolít vodu ➔ strana 9 
Modře (blikající): 
–  Přístroj plní oběh vody

Červeně (blikající, během výdeje): 
– Odvápnit přístroj ➔ strana 28/30
Červeně (nepřetržitě): 
– Chyba elektroniky nebo nesprávná teplota (teplota je příliš vyso-

ká nebo nižší než 5 °C); vypnout a opětovně zapnout po uply-
nutí 30 min. Jestliže ukazatel stále svítí červeně ➔ obraťte se 
na odborný servis (v případě nízké teploty postačuje k obnovení 
funkčnosti přístroje 30 minutové zahřátí při pokojové teplotě)

Fialové (bliká; pouze nová verze): 
– Běží proces odvápňování ➔ strana 28
Fialové (svítí; pouze nová verze): 
– Odvápňování/Proplachování ukončeno; zmáčknout tlačítko  

➔ strana 28 

Fialové / červené (bliká; pouze nová verze):
– Odvápňování přerušeno, v rozvodech vody se ještě nachází 

 odvápňovač ➔ propláchnout přístroj ➔ strana 28

Tlačítko čištění svítí, v závislosti na provozním stavu, světlem různé barvy:

Bíle (blikající): 
– Probíhá program vypařování ➔ strana 32

– Jmenovité napětí  220-240 V / 50 Hz
– Jmenovitý výkon  1455 Watt
– Režim úspory energie  0,3 W 
– Rozměry 212 x 360 x 255 mm

Technické údaje Type DC 263

Likvidace

– Hmotnost (bez vody) cca. 5,8 kg   
− Objem nádržky na vodu max. 1,6 l
– Odjiskření  podle normy EU
– Schválení / Shoda CE, GS, RoHS, WEEE

− Použité kávové a čajové kapsle cremesso 
zlikvidujte podle předpisů

− Vysloužilé přístroje odevzdejte na někte-
rém z prodejních míst k bezplatné, odborné 
likvidaci

− Přístroje s nebezpečnou závadou zlikviduj-
te okamžitě a zabezpečte, aby je už nikdo 
nemohl použít

− Nevhazujte přístroje do domovního odpadu 
(ochrana životního prostředí!)

V zájmu dalšího technického vývoje jsou konstrukční změny nebo změny provedení vyhrazeny.
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