
 

 

 

 

 

Espresso kávovar 
Návod k použití 

 

 

MODEL: ESK-100 
 

Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uchovejte si ho pro případ, 

že byste se k němu potřebovali vrátit. 



Espresso kávovar 

Model: ESK-100 

Charakteristika produktu: 

• Odnímatelná průhledná nádrž na vodu a odkapávací miska 

• Umí připravit všechny druhy kávy 

• Odolná nerezová deska na šálky pro předehřívání šálků kávy 

• Umí připravit kávu espresso a mléčnou pěnu 

• Odnímatelná napěňovací tryska a odkapávací miska pro snadné čištění 

• S měřičem tlaku na předním těle ukazuje tlak při provozu 

 

Foto produktu 

 

 

 

 



Popis produktu 

 
1. Kryt nádrže 
2. Nádrž na vodu 
3. Knoflík na páru 
4. Kontrolní panel 
5. Měřič tlaku 
6. Šálkový talíř 
7. Napěňovací tryska 
8. Odkapávací miska 
9. Filtrační koš 
10. Dva filtrační koše 
11. Trychtýř 
12. Hliníkový držák filtru 
13. Lžička 
14. Podsvícení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A. Knoflík na páru 

B. Knoflík pro dva šálky kávy 

C. Knoflík pro šálek kávy 

D. Zapnutí/Vypnutí 

 

 

 

 

 

  
  



Důležité bezpečnostní informace 

 

• Před použitím zkontrolujte, zda napětí v elektrické zásuvce odpovídá výkonovému štítku 

kávovaru 

• Tento stroj je vybaven ochranou proti uzemnění, ujistěte se, že je produkt zapojen do 

uzemňovací zásuvky 

• Je-li váš spotřebič používán v blízkosti dětí, je nutný přísný dohled 

• Nevystavujte spotřebič dešti nebo vlhkosti, abyste předešli vzniku požáru nebo úrazu 

elektrickým proudem 

• Napájecí kabel nepoškozujte, nepřekrucujte ani nenatahujte. 

• Na kabel nepokládejte těžké předměty 

• Při čištění nebo nepoužívání nejprve vytáhněte zástrčku a po vychladnutí spotřebiče vyčistěte 

příslušenství 

• Nepoužívejte zařízení při vysokých teplotách, vysokém magnetickém poli a vlhkém prostředí. 

Nevkládejte kávovar na horký povrch, v blízkosti požárního zdroje nebo jiných elektrických 

spotřebičů, jako je chladnička 

• Nezapínejte stroj, když je poškozen vodič, zástrčka, kávovar je mimo provoz nebo poškozen 

jakýmkoliv způsobem. Musí se přinést do nejbližšího autorizovaného servisního střediska pro 

kontrolu a údržbu, nebo kontaktovat prodejce 

• Používejte pouze originální příslušenství 

• Tento spotřebič se používá pouze pro výrobu kávy, nepoužívejte jej pro jiné účely 

• Umístěte kávovar na rovný povrch. Nenechávejte napájecí kabel na okraji stolu 

• Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká spotřebičů s horkým povrchem 

• Při provozu kávovaru se přímo nedotýkejte horkých částí na povrchu 

• Pravidelně čistěte a udržujte části kávovaru, abyste zajistili kvalitu kávy a prodloužili tím 

životnost kávovaru 

• Nepohybujte se spotřebičem ani nevypínejte napájení, zatímco spotřebič pracuje 

• Nepoužívejte spotřebič bez vody 

• Chcete-li zajistit bezpečnost, přečtěte si prosím pečlivě pokyny 

• Nedávejte spotřebič nebo napájecí kabel do vody nebo jiných kapalin 

• Spotřebič je určen pouze pro domácí použití 

• Před prvním použitím to prosím vařte dvakrát čistou vodou, abyste odstranili odér 

• Pouze pro používání v domácností, nepoužívejte pro jiné účely 

• Uschovejte návod k použití po budoucí účely 

 

Provozní manuál 

 

První použití 

 

• Nalijte vodu do nádrže, hladina vody by neměla překročit značku „Max“ v nádrži 

• Vyjměte trychtýř z obalového boxu, vložte jej do filtru a zašroubujte do odpovídající polohy 

stroje. Rukojeť trychtýře je zarovnána se značkou  

• Připojte napájení, poté stiskněte tlačítko         .a spotřebič pípne. Kontrolka tlačítka „jeden šálek“ 

a „dva šálky“ začne blikat, zařízení se začne zahřívat 

• Ujistěte se, že je knoflík páry v poloze         . Jestliže je v poloze         čtyři světla zablikají 

společně a spotřebič nebude fungovat 

• Když kontrolka „jednoho šálku“ a „dvou šálků“ vždy svítí, stisknutím tlačítka „jednoho šálku“ 

umyjte kávový filtr nebo šálek kávy horkou vodou 

 

 

 



Výroba espressa 
 

Zatímco se stroj předehřívá, mletá kávová zrna (kávový prášek by měl být prášek č. 1, ne příliš hustý 

nebo příliš jemný) lze vložit do „kovového filtru“ a poté stlačit práškovým lisem; Mezitím vyčistěte 

kávový prášek na okraji trychtýře štětcem nebo rukou (pokud je potřeba 1 šálek, použijte filtr na 1 

šálek; pokud jsou potřeba 2 šálky, použijte filtr na 2 šálky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vložte trychtýř a pevně jej zajistěte, poté umístěte šálek kávy pod trychtýř 

 

 

 

Když    . a     .  kontrolky svítí, stiskněte   . a z kávy začne vytékat 1 šálek kávy; (nebo stiskněte  

   

pro dva šálky kávy  

 

Současně upravte polohu šálku kávy, aby káva stékala do šálku podél stěny šálku 

 

Počkejte, až dokapají poslední kapky kávy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funkce pěnové mléčné pěny 

 
Stiskněte          poté            V tom momentu          indikátor začne blikat, dokud se indikátor 

normálně nerozsvítí a předehřev není dokončen 

Nalijte ledové plnotučné mléko do šálku latte art do 1/3, vložte parní trysku 1 cm na povrch 

mléka a poté pomalu otevřete „knoflík páry“, dokud pára nezačne vycházet 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Před napěněním vypusťte trochu vody do parního potrubí 

 

Jakmile teplota mléka dosáhne přibližně 75 stupňů a mléčná pěna začne nabírat na objemu, můžete 

otočit „knoflíkem páry“ na „        “ a mezitím stisknout „       “ 

 

Tip: Po použití funkce mléčné pěny vyčistěte parní trubici funkcí horké vody, aby se zabránilo tvorbě 

vodního kamene v parní trubce a zablokování 

 

Funkce horké vody 

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, otočte „knoflík páry“ na „  “ a parní potrubí začne nepřetržitě 

vypouštět horkou vodu; Otočením „knoflíku páry“ „            “ zastavte horkou vodu 

 

 

 

Doplňková funkce – přípravy kávy v paměti 

 
• Poté, co se spotřebič zahřeje, zapněte jej, stiskněte a podržte tlačítko "         " a začne se 

nalévat káva. Jakmile je dosaženo požadovaného množství, uvolněte tlačítko "        ", uslyšíte 

zvuk ze spotřebiče. To znamená, že čas byl uložen do paměti. Příště, když stisknete tlačítko 

stiskněte tentokrát pro přípravu kávy (nejdelší doba je 60 vteřin, nastavení je neplatné, pokud 

je stisknuté déle než 60 sekund) 

Tip: Pokud nastavíte příliš krátký čas, čas paměti se neuloží, objem nepřetržitého odtoku by 

měl být větší než 15 ml) 

 

• "                " Nastavení funkce paměti je stejné jako výše 

 



• Obnovení do tovární nastavení: stiskněte a podržte současně "        " +"         " na 3 sekundy. 

Po 1 pípnutí se nastavení obnoví do továrního nastavení 

 

Funkce chlazení 

 
Když kávovar dělá kávu po páře, vypněte „spínač páry“, protože teplota je příliš vysoká. Pokud začne 

blikat kontrolky „jeden šálek“ a „dva šálky“ rychle, je třeba stroj ochladit. V tuto chvíli otočte 

„knoflíkem páry“ do polohy                   spotřebič začne čerpat vodu a parní potrubí začne nepřetržitě  

 

 

vypouštět vodu a ochlazovat se. Poté, co kontrolky neblikají rychle otočte „knoflíkem páry“ do polohy 

 a přestaňte chladit. Kávu můžete připravit, když je vždy zapnutý indikátor tlačítka pro jeden 

šálek a dva šálky 

 

Odvápňování 

 
Když kumulativní počet odpařování nebo přípravy kávy dosáhne přibližně 500, může být stroj 

odvápněn ručně: Nejprve do vodní nádrže vložte odvápňovací prostředek (asi 10 g) a poté přidejte 

vodu do „Max“. Po dokončení elektrifikace a předehřívání otočte „knoflíkem páry“ do polohy  

 

vodní čerpadlo začne čerpat. Během této doby vypněte knoflík páry na               čas od času nechte 

malé množství odvápňovacího prostředku vytéct z výstupu trychtýře a asi o dvě minuty později 

spotřebič přestane fungovat. V tuto chvíli otočte „knoflíkem páry“ na               a poté otočte             , 

 

 

čerpadlo začne znovu čerpat vodu a poté proveďte poslední krok k provozu stroje a nechte jej asi 5krát 

cyklovat, dokud se nádrž na vodu nevypustí; V tuto chvíli přidejte do vodní nádrže na „Max“ čistou 

vodu a otočte „parní knoflík“ na                 . Během této doby zavřete „knoflík páry “ do              

 

 

dokud není práce čerpadla dokončena, pak se provede odvápnění 

 

Čištění a údržba 

 
• Vypněte napájení a nechejte kávovar vyčistit, až zcela vychladne 

• Vnější část a části kávovaru otřete vlhkým hadříkem nebo čistou houbičkou 

Poznámka: Nepoužívejte alkohol ani rozpouštědla, neponořujte stroj do vody 

• Odšroubujte nálevku na kávu a vyčistěte kávovou sedlinu ve filtru 

 

Odstranění potíží 

 

Problém Důvod Řešení 

Žádná voda/pára 1. Zda je ve vodní nádrži 

voda/zda je vodní nádrž 

zaseknutá na místě 

 

2. voda se do přístroje předem 

nepřidává 

1. Naplňte nádrž vodou a 

zapněte vypínač 

2. Jak přidat vodu do přístroje: 

stiskněte tlačítko horké vody a 

čerpadlo začne přidávat vodu 

do zařízení, dokud z parní 



3. Stroj není předehřátý trysky nebo trychtýře nevytéká 

voda 

3. Před kávou je třeba přístroj 

předehřát lze vyrobit. To 

znamená, že se indikátor změní 

z blikajícího na vždy zapnutý 

Žádné mazivo Kávová sedlina je příliš 

hustá/mletá  

Vyměňte kávový prášek a 

vyrovnejte jej lisem 

Žádná pára 1. Výstup páry je zablokován 

2. Spínač páry není zapnutý 

nebo není dokončeno 

předehřívání pro zapnutí páry 

1. Použijte malý drát skrz parní 

otvor  

2. Jednou proveďte funkci 

horké vody k čištění parního 

potrubí po napěnění 

3. Zapněte spínač páry a 

počkejte, až se předehřev 

dokončí, než zapnete páru 

Příliš mnoho/málo kávy Příliš mnoho nebo příliš málo 

kávového prášku 

Naplňte prášek podle 

standardního množství prášku, 

1 šálek s 1 lžící a vyrovnejte, 

kávový prášek nemůže být 

příliš hustý ani příliš jemný. 

Příliš hustou kávu nelze zcela 

extrahovat, příliš jemná 

ovlivňuje množství kávy 

Mléko dobře nepění 1.Plnotučné mléko 

2.Tlačítko páry není nahřáté 

1. Použijte plnotučné mléko  

2. Páru lze spustit pouze poté, 

co kontrolka páry začne blikat 

na konstantní světlo 

Žádná káva, kávové světlo a 

kontrolka páry rychle bliká 

Po napaření je teplota příliš 

vysoká 

Vodní chlazení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VAROVANÍ: Nevystavujte spotřebič dešti nebo vlhkosti, abyste předešli vzniku 

požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Vždy spotřebič vypněte ze zásuvky, 

když jej nepoužíváte nebo před opravou. V přístroji nejsou žádné části opravitelné 

spotřebitelem. Vždy se obracejte na kvalifikovaný autorizovaný servis. Přístroj je pod 

nebezpečným napětím. 

 
 

 Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního 
odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektroniky a 

domácích elektrických spotřebičů. Symbol na spotřebiči, návod k obsluze a obal vás na tento 
důležitý problém upozorňuje. Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné. 
Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete k ochraně životního prostředí.  
 

Importer: IPRICE RECARE s.r.o., Rybníky 326, 760 01 Zlín, Czechia 

                  email: iprice@iprice.cz, tel.číslo: +420 511 477 788 
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