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English

Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)
1 Permanent filter
2 Filter basket
3 Drip stop
4 Filter basket holder
5 Water level indicator
6 Water reservoir lid
7 Bean container lid
8 Coarseness knob
9 Coffee bean container
10 Grinder funnel lid
11 Lock of grinder funnel lid
12 Water filling hole
13 Display
14 Pre-ground coffee icon
15 Number of cups
16 Coffee cup icon
17 Strength select coffee bean icon
18 Strength select button
19 Grinder clean button
20 Control knob
21 On/off button
22 Glass jug lid
23 Glass jug
24 Bean chute cleaning brush

Important
Danger
- Never immerse the machine in water or any other liquid, nor rinse
it under the tap.

Warning
- Check if the voltage indicated on the machine corresponds to the
local mains voltage before you connect the machine.
- Do not use the machine if the plug, the mains cord or the machine
itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by
Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
English
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- Connect the machine to an earthed wall socket.
- This machine can be used by children aged from 8 years and
above and by persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
machine in a safe way and if they understand the hazards
involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children
unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the machine, its accessories and its cord out of the reach of
children aged less than 8 years.
- Children shall not play with the machine.
- Only use this machine for its intended purpose to avoid potential
hazard or injury.
- Do not let the mains cord hang over the edge of the table or
worktop on which the machine stands.
- Never pour water into the bean container, as this damages the
machine.
- Do not touch the grinding burrs of the of the machine, especially
when the machine is connected to a wall socket.
- Do not touch the hot surfaces of the machine when it operates.
- Do not empty the water reservoir by tilting the machine, as this
can damage the machine. To empty the machine, follow the
instructions for flushing the machine.
- If a problem occurs that you cannot solve by means of this user
manual, contact the Consumer Care Center in your country. If the
problem cannot be solved, take the machine to a service center
authorized by Philips for examination or repair. Do not attempt to
repair the machine yourself, otherwise your warranty becomes
invalid.

Caution
- Do not place the machine on a hot surface and prevent the mains
cord from coming into contact with hot surfaces.
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- Do not place the machine in a cabinet when in use.
- Unplug the machine if problems occur during grinding or brewing
and before you clean it.
- Keep the plug and the wall socket dry.
- Do not lift and move the machine while it is operating.
- The jug is hot during and after brewing. Always hold the jug by its
handle.
- Never use the jug in a microwave oven.
- Wait until the machine has cooled down before you store it. The
hotplate and the coffee jug may be hot.
- After you have unpacked the machine, make sure it is complete
and undamaged. If in doubt, do not use the machine but contact
the Consumer Care Center in your country.
- This machine is intended for normal household use only. It is not
intended for use in environments such as staff kitchens of shops,
offices, farms or other work environments.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips machine complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.

Before first use
Setting the automatic switch-off time
You can choose how long you want your coffee to stay hot after brewing by adjusting the time after
which the machine automatically switches off. The default automatic switch-off time is 30 minutes.
The maximum automatic switch-off time is 120 minutes. To adjust the automatic switch-off time,
follow the steps below.
1 Make sure that the machine is switched off but the mains plug is in the wall socket.
2 Press the center of the control knob until the display starts flashing.
3 Turn the control knob to increase or decrease the time. 1 is 10 minutes, 2 is 20 minutes, 3 is 30
minutes and so on until 12 is 120 minutes.
4 Press the center of the control knob to confirm the automatic switch-off time.
Note: The machine always saves the last setting.

Flushing the coffee machine
Always flush the machine once before first use, by following the steps below.

English
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Warning: Never pour water into the bean container, as this damages the machine.
1

Open the water reservoir lid. Fill the water reservoir with fresh cold water up to the 8-cup indication
(Fig. 2).

Caution: Do not put coffee beans or pre-ground coffee in the water reservoir.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Close the water reservoir lid.
Put the jug in the coffee machine (Fig. 3).
Press the on/off button (Fig. 4). The display lights up and the coffee machinee beeps.
Press the strength select button (Fig. 5).
Turn the control knob to choose the pre-ground coffee setting (Fig. 6). The pre-ground coffee icon
starts flashing.
Press the center of the control knob twice to confirm (Fig. 7). The coffee machine starts the flushing
process.
Let the coffee machine operate until the flushing process is finished. It is finished when the coffee
machine stops beeping.
Empty the jug.
Press the on/off button to switch off the coffee machine.

Using the machine
Filling the water reservoir
There are indications for 2 to 10 cups (275 ml to 1375 ml) on the water-level window. You can use these
indications to determine how much water to put in the water reservoir. The reflection changes from
light to dark for each cup of water added.
1 Open the water reservoir lid and fill the water reservoir with the required amount of cold water (Fig.
2).
Note: Do not fill the water reservoir beyond the 10-cup indication.
Note: Make sure that the amount of water you pour into the water reservoir is consistent with the
number of cups you want to brew. The coffee machine uses up all the water in the water reservoir.

Using coffee beans
Warning: Always keep the water reservoir lid closed when you fill the coffee bean
container with coffee beans. Otherwise coffee beans can fall into the water reservoir
and block up the water inlet.
1 Open the coffee bean container lid (Fig. 8).
2 Fill the container with coffee beans. Make sure that there are enough coffee beans in the container
for the amount of coffee you want to brew (Fig. 9).
Note: Always make sure that the bean container is at least half full.

Warning: To prevent the grinder from jamming, do not use unroasted or caramelized
beans. Use coffee beans instead of espresso beans, as espresso beans may damage
the grinder.
3 Open the filter basket holder (Fig. 10).
4 Place a paper filter (type 1x4 or no. 4) or the permanent filter in the filter basket (Fig. 11).
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5 Close the filter basket holder.
6 Turn the coarseness knob to select the desired type of grind (from fine to coarse). There are nine
grind settings (Fig. 12).
Tip: The coarseness knob allows you to choose between 9 different settings. The icons indicate 3
preselected optimal settings, but you can choose any setting in between. We advise you to
experiment with the different grind settings to find out which setting you prefer.
7 Press the strength button (Fig. 5). The coffee bean icons start flashing.
8 Turn the control knob to select the desired coffee strength: 1 bean for mild coffee, 2 beans for
medium-strong coffee or 3 beans for strong coffee.
9 Press the center of the control knob to confirm the strength (Fig. 13).
10 To select the number of cups, turn the control knob until the desired number of cups flashes on the
display (Fig. 14).
Note: Please keep in mind that the coffee machine uses up all the water in the water reservoir. If
you select a number of cups that is smaller than the amount of water, the coffee becomes weaker
than you intended.
11 Press the center of the control knob to confirm the number of cups (Fig. 13).
12 Press the center of the control knob again. The coffee machine beeps and starts grinding the
required amount of coffee beans. When the grinding process is finished, the coffee machine starts
brewing coffee
13 Wait until the coffee machine has stopped beeping before you remove the jug.
Note: After brewing, coffee drips from the filter basket for several seconds.
14 The coffee machine keeps your coffee hot until it switches off automatically. If you do not need
your coffee to be kept hot, press the on/off button to switch off the coffee machine.

Using pre-ground coffee
If you want to use pre-ground coffee instead of coffee beans, follow the steps below.
1 Open the water reservoir lid and fill the water reservoir with the required amount of cold water (Fig.
2).
2 Open the filter basket holder (Fig. 10).
3 Place a paper filter (type 1x4 or no. 4) or the permanent filter in the filter basket.
4 Put pre-ground coffee in the paper filter or in the permanent filter.
5 Close the filter basket holder.
6 Put the jug in the coffee machine (Fig. 3).
7 Press the on/off button (Fig. 4). The display lights up.
8 Press the strength select button (Fig. 5).
9 Turn the control knob to choose the pre-ground coffee setting (Fig. 6). The pre-ground coffee icon
lights up.
10 Press the center of the control knob to confirm (Fig. 13).
11 Then press the center of the control knob again to start the brewing process.
12 Wait until the coffee machine has stopped beeping before you remove the jug.
Note: After brewing, coffee drips from the filter basket for several seconds.
13 The coffee machine keeps your coffee hot until it switches off automatically. If you do not need
your coffee to be kept hot, press the on/off button to switch off the coffee machine.
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Drip stop function
The drip stop function enables you to remove the jug from the coffee machine before the brewing
process is finished. When you remove the jug, the drip stop stops the flow of coffee into the jug.
Note: The brewing process does not stop when you remove the jug. If you do not put the jug back into
the coffee machine within 20 seconds, the filter basket overflows.

Cleaning and maintenance
Cleaning after every use
Never immerse the coffee machine in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.
1 Remove the mains plug from the wall socket.
2 Wipe the outside of the coffee machine with a damp cloth.
3 Clean the filter basket and the permanent filter with hot water and some washing-up liquid or
clean them in the dishwasher.

Cleaning the grinder funnel
Important: Clean the grinder funnel every 1 to 2 weeks to prevent clogging with ground coffee. This
is easily and quickly done by following the steps below.
Note: Make sure the coffee bean container is empty before you start the cleaning procedure.
1
2
3
4
5
6
7

Press the on/off button to switch off the coffee machine (Fig. 15).
Open the filter basket holder (Fig. 10).
Place a paper filter (type 1x4 or no. 4) or the permanent filter in the filter basket (Fig. 11).
Close the filter basket holder.
Use the end of the bean chute cleaning brush to open the grinder funnel lid (Fig. 16).
Press and hold the grinder clean button for 4 seconds (Fig. 17). The grinder starts cleaning itself.
When the grinder has stopped cleaning, use the bean chute cleaning brush to brush ground coffee
residues into the lower part of the funnel (Fig. 18). The ground coffee residues fall into the filter
basket.
8 Close the lid of the grinder funnel.
9 Remove the paper filter or permanent filter with the ground coffee residues.

Descaling the coffee machine
Descale the coffee machine when you notice excessive steaming or when the brewing time increases.
It is advisable to descale the coffee machine every two months. Only use white vinegar to descale, as
other products may cause damage to the coffee machine. For more information on descaling, see
www.philips.com/descale-coffeemaker.

Warning: Never use vinegar with an acetic acid content of 8 % or more, natural vinegar,
powder descalers or tablet descalers to descale the machine, as this may cause damage.
1 Open the water reservoir lid.
2 Fill the water reservoir up to 10 cup indication with white vinegar (4 % acetic acid).
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3 Place a paper filter (type 1x4 or no. 4) or the permanent filter in the filter basket and close the filter
basket holder.
4 Put the empty jug in the coffee machine.
5 Put the mains plug in the wall socket.
6 Press the on/off button to switch on the coffee machine (Fig. 4). The display lights up.
7 Press the strength select button and turn the control knob to choose the pre-ground coffee setting
(Fig. 6).
8 Press the center of the control knob twice to confirm and start the brewing process (Fig. 7).
9 Wait until half of the vinegar has flowed into the jug. Then press the on/off button to interrupt the
brewing process. Let the vinegar act for at least 15 minutes.
10 Press the on/off button to switch the coffee machine back on.
11 Press the center of the control knob twice to let the coffee machine complete the brewing process
(Fig. 7).
12 Empty the jug and remove the paper filter or the permanent filter with the scale residues.
13 Fill the water reservoir with fresh cold water and press the center of the control knob twice to start
another brewing process (Fig. 7). Let the coffee machine complete the entire brewing process and
empty the jug.
Note: If necessary repeat step 14 until the water that comes out of the coffee machine no longer
tastes or smells of vinegar.
14 Clean the filter basket and the jug with hot water and some washing-up liquid.
15 Press the on/off button on the front of the coffee machine to switch off the coffee machine (Fig.
15).

Warranty and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international
warranty leaflet.

Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.philips.com/parts-and-accessories or go to your Philips
dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international
warranty leaflet for contact details).

Recycling
- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU) (Fig. 19).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct
disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Troubleshooting
This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the machine. If you
are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list
of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem

Solution

English
The coffee machine
does not work.
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Put the mains plug in the wall socket and press the on/off button to
switch on the coffee machine.
Make sure that the voltage indicated on the coffee machine corresponds
to the local mains voltage.
Fill the water reservoir with water.
Close the lid of the grinder funnel.

The grinder does not
work or does not work
properly.

Make sure that you did not select pre-ground coffee. If the symbol for
pre-ground coffee is visible on the display, you selected pre-ground
coffee.
Clean the grinder funnel by following the instructions.

When I use the grinder,
the coffee is too weak.

Make sure that the number of cups you selected is consistent with the
amount of water in the water reservoir. Please keep in mind that the
coffee machine uses up all the water in the water reservoir.
Use the strength select button to set the coffee strength to ‘strong’.
Use coffee beans of a stronger blend or flavor.

When I use pre-ground
coffee, the coffee is too
weak.

Make sure that the amount of pre-ground coffee in the filter is consistent
with the amount of water in the water reservoir. Please keep in mind that
the coffee machine uses up all the water in the water reservoir.
Use ground coffee of a stronger blend or flavor.
To increase the coffee strength, increase the amount of pre-ground
coffee or decrease the amount of water.

The filter overflows when
I remove the jug from the
coffee machine while it is
brewing coffee.

If you remove the jug for more than 20 seconds during the brewing
process, the drip stop causes the filter basket to overflow. Also note that
the coffee does not reach its full taste before the end of the brewing
process. Therefore we advise you not to remove the jug and pour out the
coffee before the end of the brewing process.

The coffee machine
continues to drip long
after the brewing
process has ended.

The dripping is caused by condensation of steam. It is completely normal
that the coffee maker drips for some time.

If the dripping does not stop, the drip stop may be clogged. To clean the
drip stop, open the filter basket holder and take out the filter basket.
Rinse the filter basket and the drip stop under the tap.
The coffee is not hot
enough.

The coffee in the jug cools down faster if you brew only a few cups. The
coffee stays hot longer if you brew 10 cups, which is a full jug.
Descale the coffee machine.

The coffee machine
does not start cleaning
the grinder funnel.

Make sure that the coffee machine is plugged in.

Open the lid of the grinder funnel before you press and hold the coffee
strength button.
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Press and hold the coffee strength button for 4 seconds until the grinder
starts cleaning itself.

The coffee machine
works but makes a
beeping sound.

Please check if the lid of the grinder funnel is closed properly.

The coffee beans seem
to be used up quickly.

To brew a perfect cup of coffee, the coffee machine needs a certain
amount of ground coffee. The amount of coffee beans the coffee
machine uses to obtain the optimal amount of ground coffee per cup is
normal.

Čeština

15

Úvod
Společnost Philips Vám gratuluje ke koupi a vítá Vás! Chcete-li využívat všech výhod podpory
nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Všeobecný popis (obr. 1)
1 Trvalý filtr
2 Košík filtru
3 Funkce Drip Stop
4 Držák košíku filtru
5 Indikátor hladiny vody
6 Víko nádržky na vodu
7 Víko nádoby na zrna
8 Knoflík pro nastavení hrubosti
9 Nádoba na kávová zrna
10 Víko trychtýře mlýnku
11 Uzávěr víka trychtýře mlýnku
12 Plnicí otvor na vodu
13 Displej
14 Ikona předem namleté kávy
15 Počet šálků
16 Ikona šálku kávy
17 Ikona zrna pro výběr intenzity kávy
18 Tlačítko volby intenzity
19 Tlačítko čištění mlýnku
20 Ovládací knoflík
21 Vypínač
22 Víko skleněné konvice
23 Skleněná konvice
24 Kartáček na čištění kávových zrn

Důležité
Nebezpečí
- Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani jej
neproplachujte pod tekoucí vodou.

Varování
- Dříve než přístroj připojíte, zkontrolujte, zda napětí na něm
uvedené souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, napájecím kabelu nebo na
přístroji, dále jej nepoužívejte.

Čeština
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- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést
společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo
obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému
nebezpečí.
- Přístroj připojujte do řádně uzemněných zásuvek.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod
dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje
a že chápou rizika, která mohou hrozit.
- Děti starší 8 let nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu,
pokud jsou bez dozoru.
- Přístroj i jeho příslušenství a kabel udržujte mimo dosah dětí
mladších 8 let.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Tento přístroj používejte pouze k zamýšlenému účelu, abyste tak
zabránili riziku zranění.
- Nenechávejte přívodní kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní
desky, na které je přístroj postaven.
- Nikdy nelijte vodu do kontejneru na kávová zrna, protože to
poškodí stroj.
- Nedotýkejte se mlecích segmentů přístroje, zejména je-li přístroj
zapojen do zásuvky elektrické sítě.
- Pokud je přístroj v provozu, nedotýkejte se jeho horkých povrchů.
- Nikdy nenaklánějte zásobník na vodu. Může dojít k jeho
vyprázdnění a poškození přístroje. Pro vyprázdnění přístroje
postupujte podle pokynů k vyplachovacímu programu přístroje.
- Pokud dojde k problému, který nelze vyřešit pomocí této
uživatelské příručky, kontaktujte Informační středisko pro vaši
oblast. Pokud problém nelze vyřešit, dopravte přístroj do
autorizovaného servisního střediska společnosti Philips pro
kontrolu nebo opravu. Nepokoušejte se přístroj opravit sami,
záruka by pozbyla platnosti.

Čeština
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Upozornění
- Nepokládejte přístroj na horký povrch a zabraňte tomu, aby
s horkými povrchy přišel do styku napájecí kabel.
- Během používání neumísťujte přístroj do skříně.
- Vyskytnou-li se při mletí nebo vaření kávy potíže, odpojte přístroj
ze sítě. Přístroj odpojte ze sítě rovněž před čištěním.
- Kabel i napájecí zástrčku udržujte vždy v suchu.
- Během provozu přístroj nezvedejte a nijak s ním nepohybujte.
- Konvice je během přípravy a po jejím dokončení horká. Konvici
vždy držte pouze za její rukojeť.
- Konvici nepoužívejte v mikrovlnné troubě.
- Před uložením přístroje počkejte, než zcela vychladne. Plotýnka
a konvice mohou být horké.
- Po vybalení přístroje se ujistěte, že je kompletní a nepoškozený.
V případě pochybností přístroj nepoužívejte a kontaktujte
středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.
- Tento přístroj je určen výhradně do běžné domácnosti. Není určen
k použití v prostředí, jako jsou kuchyně pro zaměstnance v rámci
obchodů, kanceláří, farem či jiných pracovišť.

Elektromagnetická pole (EMP)
Tento Philips přístroj je v souladu se všemi platnými normami a předpisy týkajícími se
elektromagnetických polí.

Před prvním použitím
Nastavení času automatického vypnutí
Můžete si zvolit, jak dlouho po uvaření má káva zůstat horká. Toto provedete upravením doby, po níž
se zařízení automaticky vypne. Výchozí čas automatického vypnutí je 30 minut. Maximální čas
automatického vypnutí je 120 minut. Pokud chcete upravit čas automatického vypnutí, postupujte
následovně.
1 Ujistěte se, že je přístroj vypnutý, ale kabel je zapojen do zásuvky elektrické sítě.
2 Stiskněte střed ovládacího knoflíku, dokud nezačne blikat displej.
3 Otáčením ovládacím knoflíkem nastavíte delší nebo kratší čas. 1 je 10 minut, 2 je 20 minut, 3 je
30 minut a tak dále, přičemž 12 je 120 minut.
4 Pro potvrzení doby automatického vypnutí stiskněte střed ovládacího knoflíku.
Poznámka: Přístroj vždy uloží poslední nastavení.
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Vyplachování kávovaru
Před prvním použitím zařízení vždy vypláchněte následujícím postupem.

Varování: Nikdy nelijte vodu do kontejneru na kávová zrna, protože to poškodí stroj.
1

Otevřete víko nádržky na vodu. Nádržku na vodu naplňte studenou pitnou vodou až po značku
(obr. 2) 8 šálků.

Upozornění: Do nádržky na vodu nedávejte předem namletou kávu ani kávová zrna.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zavřete víko nádržky na vodu.
Vložte konvici do kávovaru (obr. 3).
Stiskněte tlačítko (obr. 4) pro zapnutí/vypnutí. Rozsvítí se displej a kávovar pípne.
Stiskněte tlačítko výběru intenzity (obr. 5).
Otočte ovládací knoflík na volbu nastavení předem namleté kávy (obr. 6). Začne blikat ikona
předem namleté kávy.
Pro potvrzení dvakrát stiskněte střed ovládacího knoflíku (obr. 7). Kávovar nyní spustí proces
vypláchnutí.
Nechte kávovar pracovat, dokud není proces vyplachování dokončen. Cyklus je dokončen, když
přístroj přestane pípat.
Konvici vyprázdněte.
Stisknutím vypínače kávovar vypněte.

Používání přístroje
Plnění zásobníku na vodu
Na indikátoru hladiny vody (275 ml až 1 375 ml) jsou označení pro 2 až 10 šálků. Pomocí těchto
ukazatelů lze určit, kolik vody má být do nádržky na vodu napuštěno. S každým šálkem přidané vody
se odraz mění od světlého k tmavému.
1 Otevřete víko nádržky na vodu a naplňte ji požadovaným množstvím čerstvé studené vody (obr. 2).
Poznámka: Nádržku na vodu neplňte nad úroveň značky 10 šálků.
Poznámka: Ujistěte se, že množství vody, které naléváte do nádržky na vodu, odpovídá počtu šálků,
které chcete připravit. Kávovar spotřebuje veškerou vodu v nádržce.

Použití kávových zrn
Varování: Víko nádržky na vodu je třeba při plnění zásobníku na kávová zrna udržovat
uzavřené. V opačném případě mohou kávová zrna spadnout do nádržky na vodu
a zablokovat přívod vody.
1 Otevřete víko zásobníku na kávová zrna (obr. 8).
2 Naplňte zásobník kávovými zrny. Ujistěte se, že je v zásobníku dostatečné množství kávových zrn
odpovídající množství kávy, jenž chcete připravit (obr. 9).
Poznámka: Vždy se ujistěte, že je zásobník na kávová zrna alespoň z poloviny naplněn.

Varování: Abyste předešli zadření mlýnku, nepoužívejte nepražená nebo
karamelizovaná kávová zrna. Používejte kávová zrna namísto espreso zrn, protože ta
mohou poškodit mlýnek.

Čeština
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Otevřete držák filtru (obr. 10).
Do košíku filtru vložte papírový (typ 1x4 anebo č. 4) nebo trvalý filtr (obr. 11).
Držák košíku filtru uzavřete.
Požadovanou hrubost mletí (od jemné po hrubou) vyberete otočením knoflíku výběru mletí.
Existuje devět nastavení mletí (obr. 12).
Tip: Knoflík výběru hrubosti vám umožňuje zvolit si mezi 9 různými nastaveními. Ikony označují
3 předvolená optimální nastavení, ale můžete si vybrat libovolné nastavení. Je vhodné udělat
s nastavením mletí několik pokusů, tak zjistíte, jaké nastavení vám nejlépe vyhovuje.

7 Stiskněte tlačítko výběru intenzity (obr. 5). Ikona kávového zrna začne blikat.
8 Požadovanou intenzitu kávy vyberete otočením ovládacího knoflíku: 1 zrnko pro jemnou kávu,
2 zrnka pro středně silnou kávu nebo 3 zrnka pro silnou kávu.
9 Pro potvrzení intenzity stiskněte střed ovládacího knoflíku (obr. 13).
10 Počet šálků vyberete otočením ovládacího knoflíku. Otočte jej tolikrát, dokud se na displeji
neobjeví požadovaný počet šálků (obr. 14).
Poznámka: Nezapomeňte, že kávovar spotřebovává veškerou vodu v nádržce. Pokud vyberete
počet šálků, který je menší než množství vody, káva bude slabší, než jste zamýšleli.
11 Pro potvrzení počtu šálků stiskněte střed ovládacího knoflíku (obr. 13).
12 Znovu stiskněte střed ovládacího knoflíku. Kávovar zapípá a poté začne mletí požadovaného
množství kávových zrn. Po dokončení mletí začne kávovar připravovat kávu
13 Před odebráním konvice vyčkejte, dokud kávovar nepřestane pípat.
Poznámka: Po dovaření bude z košíku filtru po dobu několika sekund kapat káva.
14 Kávovar udržuje vaši kávu horkou, dokud nedojde k automatickému vypnutí. Jestliže
nepotřebujete, aby káva zůstávala horká, vypněte kávovar stisknutím vypínače.

Použití mleté kávy
Pokud nepoužijete kávová zrna ale mletou kávu, postupujte následovně.
1 Otevřete víko nádržky na vodu a naplňte ji požadovaným množstvím čerstvé studené vody (obr. 2).
2 Otevřete držák filtru (obr. 10).
3 Do košíku filtru vložte papírový (typ 1x4 anebo č. 4) nebo trvalý filtr.
4 Do papírového nebo do trvalého filtru nasypte předem namletou kávu.
5 Držák košíku filtru uzavřete.
6 Vložte konvici do kávovaru (obr. 3).
7 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí (obr. 4). Rozsvítí se displej.
8 Stiskněte tlačítko výběru intenzity (obr. 5).
9 Otočte ovládací knoflík na volbu nastavení předem namleté kávy (obr. 6). Rozsvítí se ikona předem
namleté kávy.
10 Pro potvrzení stiskněte střed ovládacího knoflíku (obr. 13).
11 Poté opět stiskněte střed ovládacího knoflíku k zahájení vaření.
12 Před odebráním konvice vyčkejte, dokud kávovar nepřestane pípat.
Poznámka: Po dovaření bude z košíku filtru po dobu několika sekund kapat káva.
13 Kávovar udržuje vaši kávu horkou, dokud nedojde k automatickému vypnutí. Jestliže
nepotřebujete, aby káva zůstávala horká, vypněte kávovar stisknutím vypínače.

Funkce Drip stop
Funkce zastavení odkapávání umožňuje odstranit konvici z kávovaru ještě před dokončením procesu
vaření. Když konvici vyjmete, zarážka zastaví tok kávy do konvice.
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Poznámka: Proces vaření se vyjmutím konvice nezastaví. Pokud konvici do kávovaru nevrátíte do
20 sekund, košík filtru přeteče.

Čištění a údržba
Čištění po každém použití
Kávovar nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani jej neproplachujte pod
tekoucí vodou.
1 Odpojte síťovou zástrčku od zásuvky ve zdi.
2 Vnější povrch kávovaru čistěte pouze navlhčeným hadříkem.
3 Košík filtru a trvalý filtr umyjte v horké vodě s přídavkem mycího prostředku nebo je umyjte v myčce
nádobí.

Čištění trychtýře mlýnku
Důležité: Trychtýř mlýnku čistěte pravidelně co 1 až 2 týdny, aby nedošlo k jeho ucpání mletou
kávou. Čištění trychtýře mlýnku lze snadno a rychle provést dle níže uvedených pokynů.
Poznámka: Před zahájením čištění se ujistěte, že zásobník na kávová zrna je prázdný.
1
2
3
4
5
6
7

Stisknutím vypínače kávovar vypnete (obr. 15).
Otevřete držák filtru (obr. 10).
Do košíku filtru vložte papírový (typ 1x4 anebo č. 4) nebo trvalý filtr (obr. 11).
Držák košíku filtru uzavřete.
Koncem čisticího kartáčku otevřete víko trychtýře mlýnku (obr. 16).
Stiskněte a přidržte tlačítko pro čištění mlýnku po dobu 4 sekund (obr. 17). Mlýnek se začne čistit.
Jakmile se mlýnek přestane čistit, použijte čisticí kartáček k vymetení zbytku kávových zrn do
spodní části trychtýře (obr. 18). Zbytky mleté kávy tak spadnou do košíku filtru.
8 Uzavřete víčko trychtýře mlýnku.
9 Vyjměte papírový filtr nebo trvalý filtr se zbytky mleté kávy.

Odvápnění kávovaru
Odvápnění je třeba provést, všimnete-li si nadměrného množství páry anebo prodlužuje-li se doba
vaření. Proces odvápnění doporučujeme provádět každé dva měsíce. K odvápnění používejte pouze
bílý ocet, protože jiné produkty mohou způsobit poškození kávovaru. Další informace o odvápnění
naleznete na webových stránkách www.philips.com/descale-coffeemaker.

Varování: K odvápnění přístroje nikdy nepoužívejte ocet s obsahem kyseliny octové 8 %
a více, přírodní ocet ani práškové či tabletové prostředky pro odstraňování vodního
kamene. Mohly by způsobit poškození přístroje.
1
2
3
4
5

Otevřete víko nádržky na vodu.
Naplňte nádržku na vodu bílým octem (4% kyselina octová) až po značku 10 šálků.
Do košíku filtru vložte papírový (typ 1x4 anebo č. 4) nebo trvalý filtr a uzavřete držák košíku.
Vložte prázdnou konvici do kávovaru.
Zapojte zástrčku do zásuvky.

Čeština
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6 Stisknutím vypínače kávovar zapnete (obr. 4). Rozsvítí se displej.
7 Stiskněte tlačítko výběru intenzity a otočte ovládací knoflík do polohy volby nastavení předem
namleté kávy (obr. 6).
8 Pro potvrzení a zahájení vaření (obr. 7) dvakrát stiskněte střed ovládacího knoflíku.
9 Přístroj nechte pracovat, dokud polovina octu z nádržky nevyteče do konvice. Poté stisknutím
vypínače přerušte proces přípravy kávy. Nechte ocet působit alespoň 15 minut.
10 Stisknutím vypínače kávovar opět zapnete.
11 Pro dokončení procesu vaření dvakrát stiskněte střed ovládacího knoflíku (obr. 7).
12 Konvici vyprázdněte a vyjměte papírový nebo trvalý filtr s vápenatými zbytky.
13 Poté naplňte nádržku na vodu čerstvou studenou vodou a dvakrát stiskněte střed ovládacího
knoflíku, čímž spustíte další proces vaření (obr. 7). Nechte kávovar dokončit celý proces vaření
a vyprázdněte konvici.
Poznámka: Je-li to nutné, opakujte krok 14 tak dlouho, dokud voda vycházející z kávovaru
nepřestane chutnat či zapáchat octem.
14 Košík filtru a konvici umyjte v horké vodě s přídavkem mycího prostředku.
15 Stisknutím vypínače na přední straně kávovaru jej vypněte (obr. 15).

Záruka a podpora
Potřebujete-li další informace či podporu, navštivte web www.philips.com/support nebo si
prostudujte záruční list s mezinárodní platností.

Objednávání příslušenství
Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní díly, navštivte adresu www.philips.com/parts-andaccessories nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Můžete se také obrátit na středisko péče
o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní údaje naleznete na mezinárodním záručním
listu).

Recyklace
- Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU)
(obr. 19).
- Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků. Správnou likvidací pomůžete zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví.

Řešení problémů
V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud se
vám nepodaří problém vyřešit za pomoci následujících informací, navštivte web
www.philips.com/support, kde najdete odpovědi na nejčastější dotazy. Případně kontaktujte
středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém

Řešení

Kávovar nefunguje.

Zasuňte síťovou zástrčku do síťové zásuvky a stisknutím vypínače kávovar
zapněte.
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Ujistěte se, že napětí uváděné na kávovaru odpovídá napětí v místní
elektrické síti.
Naplňte vodou nádržku na vodu.
Uzavřete víčko trychtýře mlýnku.

Mlýnek nefunguje nebo
nepracuje správně.

Ujistěte se, že jste nezvolili předem namletou kávu. Pokud je na displeji
zobrazen symbol pro předem namletou kávu, vybrali jste předem
namletou kávu.
Trychtýř mlýnku vyčistěte dle pokynů k čištění.

Při použití mlýnku je
káva příliš slabá.

Ujistěte se, že počet šálků, které jste zvolili, odpovídá množství vody
v nádržce. Nezapomeňte, že kávovar spotřebovává veškerou vodu
v nádržce.
Chcete-li nastavit „silnou“ kávu, použijte tlačítko volby intenzity.
Použijte kávová zrna z výraznější odrůdy nebo s výraznější chutí.

Při použití mleté kávy je
káva příliš slabá.

Ujistěte se, že množství předem namleté kávy ve filtru odpovídá množství
vody v nádržce na vodu. Nezapomeňte, že kávovar spotřebovává
veškerou vodu v nádržce.
Použijte mletou kávu z výraznější odrůdy nebo s výraznější chutí.
Pro silnější kávu použijte větší množství předem namleté kávy nebo
menší množství vody.

Když během přípravy
kávy vyjmu konvici
z kávovaru, filtr přeteče.

Jestliže během procesu přípravy kávy vyjmete konvici na dobu delší než
20 sekund, funkce Drip stop způsobí přetečení košíku filtru.
Nezapomeňte, že káva dosahuje své plné chuti až po ukončení procesu
vaření. Proto vám doporučujeme, abyste konvici před koncem procesu
vaření z přístroje nevyjímali a kávu nepodávali.

Z kávovaru odkapává
tekutina ještě dlouho po
dokončení procesu
přípravy.

Odkapávání je způsobeno kondenzací páry. Je zcela normální, že
z kávovaru určitou dobu odkapává.

Pokud se kapání nezastaví, může být ucpána odkapávací zarážka.
Chcete-li vyčistit odkapávací zarážku, otevřete držák filtru a vyjměte košík
filtru. Košík filtru a odkapávací zarážku opláchněte pod tekoucí vodou.
Káva není dostatečně
teplá.

Káva v konvici se ochladí rychleji, jestliže vaříte jen pár šálků. Káva vydrží
horká déle, pokud uvaříte plnou konvici (10 šálků).
Odvápněte kávovar.

Kávovar nezačne čistit
trychtýř mlýnku.

Zkontrolujte, zda je kávovar připojen k síti.
Před stisknutím a podržením tlačítka pro nastavení intenzity kávy otevřete
víko trychtýře mlýnku.
Stiskněte a podržte tlačítko pro nastavení intenzity kávy po dobu
4 sekund, dokud se mlýnek nezačne čistit.

Čeština
Kávovar funguje, ale
vydává pípavý zvuk.

Zkontrolujte, zda bylo víko trychtýře mlýnku správně uzavřeno.

Kávová zrnka se zdají být Pro přípravu dokonalého šálku kávy potřebuje kávovar určité množství
rychle spotřebovávána.
mleté kávy. Množství kávových zrn, které kávovar spotřebovává
k dosažení optimálního množství mleté kávy na šálek, je zcela normální.
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Úvod
Gratulujeme Vám k nákupu a vítame Vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky
výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na
www.philips.com/welcome.
1 Trvalý filter
2 Košík na filter
3 Funkcia zastavenia odkvapkávania Drip Stop
4 Nosič košíka na filter
5 Ukazovateľ hladiny vody
6 Veko zásobníka na vodu
7 Veko zásobníka na kávové zrná
8 Ovládač hrubosti mletia
9 Zásobník na kávové zrná
10 Veko lievika mlynčeka
11 Zámok veka lievika mlynčeka
12 Plniaci otvor na vodu
13 Displej
14 Symbol predmletej kávy
15 Počet šálok
16 Symbol šálky kávy
17 Symbol kávového zrna na voľbu intenzity kávy
18 Tlačidlo voľby intenzity kávy
19 Tlačidlo na čistenie mlynčeka
20 Ovládací regulátor
21 Vypínač
22 Veko sklenenej kanvice
23 Sklenená kanvica
24 Kefka na čistenie žľabu na kávové zrná

Dôležité
Nebezpečenstvo
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny, ani ho
neoplachujte vodou.

Varovanie
- Pred zapojením zariadenia do siete skontrolujte, či napätie
uvedené na zariadení zodpovedá napätiu v sieti.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodená zástrčka, sieťový kábel
alebo samotné zariadenie.
- Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál
spoločnosti Philips, servisného strediska autorizovaného
spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby
nedošlo k nebezpečnej situácii.

Slovensky
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- Zariadenie pripojte do uzemnenej zásuvky.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby,
ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne
schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, ak sú
pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie
tohto zariadenia a ak rozumejú príslušným rizikám.
- Deti staršie ako 8 rokov smú čistiť a vykonávať údržbu tohto
zariadenia len pod dozorom.
- Zariadenie, príslušenstvo a kábel uchovávajte mimo dosahu detí
mladších ako 8 rokov.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Zariadenie používajte len na predpísané účely, aby ste zabránili
potenciálnemu nebezpečiu alebo zraneniu.
- Nedovoľte, aby sieťový kábel prevísal cez okraj stola alebo
kuchynskej linky, na ktorej je zariadenie položené.
- Do zásobníka na kávové zrná nikdy nelejte vodu, pretože to
spôsobí poškodenie zariadenia.
- Nedotýkajte sa ostria mlynčeka zariadenia najmä v prípade, ak je
zariadenie pripojené do sieťovej zásuvky.
- Nedotýkajte sa horúcich plôch zariadenia počas jeho činnosti.
- Nevyprázdňujte zásobník na vodu nakláňaním zariadenia, pretože
to môže spôsobiť poškodenie zariadenia. Ak chcete zariadenie
vyprázdniť, postupujte podľa pokynov na prepláchnutie
zariadenia.
- Ak sa vyskytne problém, ktorý nedokážete vyriešiť pomocou tohto
návodu na používanie, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o
zákazníkov vo svojej krajine. Ak sa problém nedá vyriešiť,
zariadenie vráťte do servisného centra autorizovaného
spoločnosťou Philips, kde ho skontrolujú a prípadne opravia.
Nepokúšajte sa zariadenie opraviť svojpomocne, pretože stratíte
nárok na záruku.
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Výstraha
- Zariadenie neklaďte na horúci povrch a dávajte pozor, aby sa
kábel nedostal do kontaktu s horúcimi povrchmi.
- Pri používaní sa zariadenie nesmie nachádzať v skrinke.
- V prípade problémov pri mletí alebo varení kávy a pred čistením
zariadenie odpojte zo siete.
- Zaistite, aby boli zástrčka a sieťová zásuvka suché.
- Keď je zariadenie v prevádzke, nedvíhajte ho ani ním
nepohybujte.
- Kanvica je horúca počas prípravy kávy aj po nej. Kanvicu vždy
držte za rúčku.
- Kanvicu nikdy nepoužívajte v mikrovlnnej rúre.
- Predtým, ako zariadenie odložíte, nechajte ho vychladnúť.
Ohrevná platňa a kanvica na kávu môžu byť horúce.
- Po vybalení sa presvedčte, či je zariadenie úplné a nepoškodené.
V prípade pochybností zariadenie nepoužívajte, ale sa obráťte na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej
krajine.
- Toto zariadenie je určené len na bežné používanie v domácnosti.
Nie je určené na používanie v prostrediach, ako sú kuchyne pre
zamestnancov v obchodoch, kanceláriách, farmách či inom
pracovnom prostredí.

Elektromagnetické polia (EMF)
Toto zariadenie Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia
elektromagnetickým poliam.

Pred prvým použitím
Nastavenie času automatického vypnutia
Môžete si vybrať, ako dlho má pripravená káva zostať horúca. Po uplynutí tohto času sa zariadenie
automaticky vypne. Predvolený čas automatického vypnutia je 30 minút. Maximálny čas
automatického vypnutia je 120 minút. Ak chcete upraviť čas automatického vypnutia, postupujte
podľa nasledujúcich krokov.
1 Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté, no zástrčka napájania je v sieťovej zásuvke.
2 Dlhšie stlačte stred ovládacieho regulátora, kým displej nezačne blikať.
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3 Otáčaním ovládacieho regulátora predĺžte alebo skráťte čas. Nastavenie 1 zodpovedá 10 minútam,
2 je 20 minút, 3 je 30 minút atď. až po nastavenie 12, ktoré zodpovedá 120 minútam.
4 Stlačením stredu ovládacieho regulátora potvrdíte čas automatického vypnutia.
Poznámka: Zariadenie vždy uloží posledné nastavenie.

Vyplachovanie kávovaru
Pred prvým použitím zariadenie vždy prepláchnite, pričom postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Varovanie: Do zásobníka na kávové zrná nikdy nelejte vodu, pretože to spôsobí
poškodenie zariadenia.
1

Otvorte veko zásobníka na vodu. Zásobník na vodu naplňte studenou vodou až po značku na 8
šálok (Obr. 2).

Výstraha: Do zásobníka na vodu nepridávajte kávové zrná ani predmletú kávu.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zatvorte veko zásobníka na vodu.
Do kávovaru vložte kanvicu (Obr. 3).
Stlačte tlačidlo (Obr. 4) vypínača. Rozsvieti sa displej a kávovar bude pípať.
Stlačte tlačidlo výberu intenzity kávy (Obr. 5).
Otáčaním ovládacieho regulátora vyberte nastavenie pre predmletú kávu (Obr. 6). Symbol
predmletej kávy začne blikať.
Dvojnásobným stlačením stredu ovládacieho regulátora nastavenie potvrďte (Obr. 7). Kávovar
spustí proces preplachovania.
Nechajte kávovar pracovať, kým sa proces preplachovania nedokončí. Po jeho dokončení kávovar
prestane pípať.
Vyprázdnite kanvicu.
Stlačením vypínača vypnite kávovar.

Používanie zariadenia
Plnenie zásobníka na vodu
Na priezore úrovne hladiny vody sa nachádzajú značky na 2 až 10 šálok (275 ml až 1 375 ml). Pomocou
týchto značiek môžete určiť, koľko vody treba naliať do zásobníka na vodu. S každou šálkou pridanej
vody odraz čoraz viac tmavne.
1 Otvorte veko zásobníka na vodu a naplňte ho požadovaným množstvom studenej vody (Obr. 2).
Poznámka: Zásobník na vodu naplňte najviac po značku na 10 šálok.
Poznámka: Uistite sa, že množstvo vody, ktoré nalievate do zásobníka na vodu, zodpovedá počtu
šálok, ktoré chcete pripraviť. Kávovar spotrebuje všetku vodu v zásobníku na vodu.

Použitie kávových zŕn
Varovanie: Pri plnení zásobníka na kávové zrná majte vždy veko zásobníka na vodu
zatvorené. V opačnom prípade môžu kávové zrná napadať do zásobníka na vodu a
upchať prívod vody.
1

Otvorte veko zásobníka na kávové zrná (Obr. 8).
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2 Zásobník naplňte kávovými zrnami. Uistite sa, že v zásobníku je dostatok kávových zŕn na množstvo
kávy, ktoré chcete pripraviť (Obr. 9).
Poznámka: Zaistite, aby zásobník na zrná bol vždy plný aspoň do polovice.

Varovanie: Ak chcete zabrániť zaseknutiu mlynčeka, nepoužívajte nepražené ani
karamelizované zrná. Používajte kávové zrná namiesto zŕn na espreso, pretože tie
môžu poškodiť mlynček.
3
4
5
6

Otvorte nosič košíka (Obr. 10) na filter.
Do košíka (Obr. 11) na filter vložte papierový filter (typ 1x4 alebo č. 4) alebo permanentný filter.
Zatvorte nosič košíka na filter.
Otočením gombíka voľby jemnosti mletia zvoľte požadovanú kvalitu (od jemného až po hrubé). K
dispozícii je deväť nastavení (Obr. 12) jemnosti mletia.
Tip: Gombík voľby jemnosti mletia vám umožňuje vybrať si z 9 rôznych nastavení. Symboly
označujú 3 predvolené optimálne nastavenia, no môžete si vybrať ktorékoľvek nastavenie medzi
nimi. Odporúčame vám vyskúšať rôzne nastavenia mletia, aby ste zistili, ktoré vám najviac vyhovuje.

7 Stlačte tlačidlo výberu intenzity kávy (Obr. 5). Symboly kávových zŕn začnú blikať.
8 Otočením ovládacieho regulátora vyberte požadovanú intenzitu chuti kávy: 1 kávové zrnko na
jemnú kávu, 2 kávové zrnká na kávu strednej intenzity alebo 3 kávové zrnká na silnú kávu.
9 Stlačením stredu ovládacieho regulátora potvrďte nastavenie intenzity (Obr. 13).
10 Ak chcete vybrať počet šálok, otáčajte ovládacím regulátorom, kým na displeji (Obr. 14) nebude
blikať požadovaný počet šálok.
Poznámka: Nezabúdajte, že kávovar spotrebuje všetku vodu v zásobníku na vodu. Ak vyberiete
počet šálok, ktorý je menší než množstvo vody, káva bude menej intenzívna, než ste zamýšľali.
11 Stlačením stredu ovládacieho regulátora potvrďte počet šálok (Obr. 13).
12 Znova stlačte stred ovládacieho regulátora. Kávovar zapípa a začne mlieť potrebné množstvo
kávových zŕn. Po skončení procesu mletia kávovar začne pripravovať kávu.
13 Skôr než vyberiete kanvicu, počkajte, kým kávovar prestane pípať.
Poznámka: Po dovarení káva niekoľko sekúnd steká z košíka na filter.
14 Kávovar udržiava kávu horúcu, kým sa automaticky nevypne. Ak nechcete udržiavať horúcu kávu,
kávovar vypnite stlačením vypínača.

Používanie mletej kávy
Ak chcete namiesto kávových zŕn použiť mletú kávu, postupujte nasledovne.
1 Otvorte veko zásobníka na vodu a naplňte ho požadovaným množstvom studenej vody (Obr. 2).
2 Otvorte nosič košíka (Obr. 10) na filter.
3 Do košíka na filter vložte papierový filter (typ 1x4 alebo č. 4) alebo permanentný filter.
4 Vložte mletú kávu do papierového alebo trvalého filtra.
5 Zatvorte nosič košíka na filter.
6 Do kávovaru vložte kanvicu (Obr. 3).
7 Stlačte tlačidlo vypínača (Obr. 4). Rozsvieti sa displej.
8 Stlačte tlačidlo výberu intenzity kávy (Obr. 5).
9 Otáčaním ovládacieho regulátora vyberte nastavenie pre predmletú kávu (Obr. 6). Symbol
predmletej kávy sa rozsvieti.
10 Stlačením stredu ovládacieho regulátora nastavenie potvrďte (Obr. 13).
11 Potom znova stlačte stred ovládacieho regulátora a spustite proces prípravy kávy.
12 Skôr než vyberiete kanvicu, počkajte, kým kávovar prestane pípať.
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Poznámka: Po dovarení káva niekoľko sekúnd steká z košíka na filter.
13 Kávovar udržiava kávu horúcu, kým sa automaticky nevypne. Ak nechcete udržiavať horúcu kávu,
kávovar vypnite stlačením vypínača.

Funkcia zastavenia odkvapkávania
Funkcia zastavenia odkvapkávania umožňuje odstrániť kanvicu z kávovaru ešte pred dokončením
procesu prípravy kávy. Keď kanvicu vyberiete, funkcia zastavenia odkvapkávania zastaví tok kávy do
kanvice.
Poznámka: Proces prípravy kávy sa vybratím kanvice nezastaví. Ak nevložíte kanvicu späť do kávovaru
do 20 sekúnd, košík na filter pretečie.

Čistenie a údržba
Čistenie po každom použití
Kávovar nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny, ani ho neoplachujte vodou.
1 Sieťovú zástrčku odpojte zo zásuvky.
2 Vonkajšiu stranu kávovaru očistite navlhčenou tkaninou.
3 Košík na filter a trvalý filter umyte horúcou vodou s trochou prostriedku na umývanie riadu alebo
ich vyčistite v umývačke riadu.

Čistenie lievika mlynčeka
Dôležité: Lievik mlynčeka čistite pravidelne po 1 až 2 týždňoch, aby nedošlo k jeho upchatiu mletou
kávou. Čistenie lievika mlynčeka možno vykonať ľahko a rýchlo podľa nasledujúcich pokynov.
Poznámka: Pred začatím čistenia sa uistite, že je zásobník na kávové zrná prázdny.
1
2
3
4
5
6
7

Stlačením vypínača vypnite kávovar (Obr. 15).
Otvorte nosič košíka (Obr. 10) na filter.
Do košíka (Obr. 11) na filter vložte papierový filter (typ 1x4 alebo č. 4) alebo permanentný filter.
Zatvorte nosič košíka na filter.
Koncom kefky na čistenie žľabu na kávové zrná otvorte veko lievika mlynčeka (Obr. 16).
Stlačte a 4 sekundy (Obr. 17) podržte tlačidlo čistenia mlynčeka. Mlynček sa začne sám čistiť.
Po skončení čistenia mlynčeka, kefkou na čistenie žľabu na kávové zrná odstráňte zvyšky mletej
kávy v spodnej časti lievika (Obr. 18). Zvyšky mletej kávy padajú do košíka na filter.
8 Zatvorte veko na lieviku mlynčeka.
9 Vyberte papierový filter alebo permanentný filter so zvyškami pomletej kávy.

Odstraňovanie vodného kameňa z kávovaru
Odstránenie vodného kameňa je potrebné vykonať, keď si všimnete nadmerné množstvo pary alebo
keď sa predlžuje doba varenia. Odstránenie vodného kameňa z kávovaru sa odporúča vykonávať
každé dva mesiace. Na odstránenie vodného kameňa používajte len biely ocot, pretože používanie
iných prostriedkov môže zapríčiniť poškodenie kávovaru. Ďalšie informácie o odstraňovaní vodného
kameňa nájdete na adrese www.philips.com/descale-coffeemaker.
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Varovanie: Na odstraňovanie vodného kameňa zo zariadenia nikdy nepoužívajte ocot
s obsahom kyseliny octovej 8 % alebo viac, normálny ocot, práškové ani tabletové
odvápňovacie prostriedky. Mohli by poškodiť zariadenie.
1 Otvorte veko zásobníka na vodu.
2 Zásobník na vodu naplňte bielym octom (4 % roztok kyseliny octovej) až po úroveň značky na 10
šálok.
3 Do košíka na filter vložte papierový filter (typ 1x4 alebo č. 4) alebo permanentný filter a zatvorte
nosič košíka na filter.
4 Do kávovaru vložte prázdnu kanvicu.
5 Sieťovú zástrčku pripojte do elektrickej zásuvky.
6 Stlačením vypínača zapnite kávovar (Obr. 4). Rozsvieti sa displej.
7 Stláčaním tlačidla na výber intenzity kávy a otáčaním ovládacieho regulátora vyberte nastavenie
(Obr. 6) pre predmletú kávu.
8 Dvojnásobným stlačením stredu ovládacieho regulátora vykonajte potvrdenie a spustite proces
prípravy kávy (Obr. 7).
9 Počkajte, kým polovica octu nenatečie do kanvice. Proces prípravy kávy potom prerušte stlačením
vypínača. Ocot nechajte pôsobiť aspoň 15 minút.
10 Stlačením vypínača znova zapnite kávovar.
11 Dvojnásobným stlačením stredu ovládacieho regulátora nechajte kávovar dokončiť proces prípravy
kávy (Obr. 7).
12 Vyprázdnite kanvicu a odstráňte papierový filter alebo permanentný filter so zvyškami vodného
kameňa.
13 Naplňte zásobník na vodu čistou studenou vodou a dvojnásobným stlačením stredu ovládacieho
regulátora spustite ďalší proces prípravy kávy (Obr. 7). Nechajte kávovar dokončiť celý proces
prípravy kávy a kanvicu vyprázdnite.
Poznámka: V prípade potreby opakujte krok 14, kým voda vychádzajúca z kávovaru neprestane
chutiť a páchnuť po octe.
14 Košík na filter a kanvicu umyte horúcou vodou pomocou prostriedku na umývanie riadu.
15 Stlačením vypínača v prednej časti kávovaru vypnite kávovar (Obr. 15).

Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku www.philips.com/support alebo
si prečítajte informácie v medzinárodne platnom záručnom liste.

Objednávanie príslušenstva
Ak chcete kúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, prejdite na webovú stránku
www.philips.com/parts-and-accessories alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky
Philips. Môžete tiež kontaktovať Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej
krajine (kontaktné údaje nájdete v medzinárodne platnom záručnom liste).

Recyklácia
- Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom
(smernica 2012/19/EÚ) (Obr. 19).
- Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov vo svojej krajine.
Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
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Riešenie problémov
Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri
používaní tohto zariadenia. Ak problém neviete vyriešiť pomocou informácií uvedených nižšie,
navštívte webovú stránku www.philips.com/support, na ktorej nájdete zoznam najčastejších otázok,
alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

Problém

Riešenie

Kávovar nefunguje.

Zástrčku napájania pripojte do sieťovej zásuvky a stlačením vypínača
zapnite kávovar.
Uistite sa, že sa napätie uvedené na kávovare zhoduje s napätím
v miestnej sieti.
Do zásobníka na vodu nalejte vodu.
Zatvorte veko na lieviku mlynčeka.

Mlynček nefunguje alebo Presvedčte sa, či ste nevybrali predmletú kávu. Ak sa na displeji zobrazuje
nefunguje správne.
symbol predmletej kávy, vybrali ste predmletú kávu.
Vyčistite lievik mlynčeka pomocou príslušných pokynov.
Keď používam mlynček,
káva je príliš slabá.

Uistite sa, že počet šálok, ktoré ste vybrali, zodpovedá množstvu vody v
zásobníku na vodu. Nezabúdajte, že kávovar spotrebuje všetku vodu v
zásobníku na vodu.
Tlačidlom na výber intenzity kávy nastavte intenzitu chuti kávy na „strong“
(silná).
Použite kávové zrná inej odrody alebo so silnejšou chuťou.

Keď použijem mletú
kávu, uvarená káva je
príliš slabá.

Uistite sa, že množstvo predmletej kávy vo filtri zodpovedá množstvu
vody v zásobníku na vodu. Nezabúdajte, že kávovar spotrebuje všetku
vodu v zásobníku na vodu.
Použite mletú kávu inej odrody alebo so silnejšou chuťou.
Ak chcete zvýšiť intenzitu chuti kávy, zvýšte množstvo mletej kávy alebo
znížte množstvo vody.

Keď vyberiem kanvicu
Ak počas procesu prípravy kávy vyberiete kanvicu na dlhšie ako 20
z kávovaru počas varenia sekúnd, funkcia zastavenia odkvapkávania spôsobí, že košík na filter
kávy, filter pretečie.
pretečie. Nezabudnite, že káva dosahuje plnú chuť až po ukončení
procesu prípravy. Preto vám odporúčame nevyberať kanvicu a nevylievať
kávu pred dokončením procesu prípravy.
Z kávovaru ešte dlho po
dokončení procesu
prípravy kávy kvapká
tekutina.

Kvapkanie spôsobuje kondenzácia vodnej pary. Je úplne bežné, že
z kávovaru ešte istý čas kvapká tekutina.

Ak kvapkanie neprestane, funkcia na zastavenie odkvapkávania môže byť
upchatá. Ak chcete vyčistiť systém na zastavenie odkvapkávania, otvorte
nosič košíka na filter a vyberte košík na filter. Košík na filter opláchnite
spolu so systémom na zastavenie odkvapkávania pod tečúcou vodou.
Káva nie je dostatočne
teplá.

Káva v kanvici chladne rýchlejšie, ak pripravujete len zopár šálok. Káva v
kanvici zostane dlhšie teplá, ak pripravíte 10 šálok, teda plnú kanvicu.
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Odstráňte vodný kameň z kávovaru.

Kávovar nezačne čistiť
lievik mlynčeka.

Uistite sa, že ste kávovar pripojili do siete.
Otvorte veko na lieviku mlynčeka a až potom dlhšie stlačte tlačidlo na
výber intenzity kávy.
Tlačidlo intenzity kávy podržte stlačené počas 4 sekúnd, kým sa nespustí
čistenie mlynčeka.

Kávovar funguje, no
pípa.

Skontrolujte, či ste správne zavreli veko na lieviku mlynčeka.

Zdá sa, že sa kávové
zrná rýchlo míňajú.

Na prípravu dokonalej šálky kávy potrebuje kávovar určité množstvo
mletej kávy. Množstvo kávových zŕn, ktoré kávovar spotrebuje na
zaistenie optimálneho množstva mletej kávy na šálku, je úplne normálne.
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