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Lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und
die Bedienungsanleitung vollständig durch!

Sicherheitshinweise
• Schließen Sie das Gerät nur gemäß den Angaben auf

dem Typenschild (siehe Geräteboden) an.
• Beim Betrieb werden Teile des Gerätes (z.B. die

Warmhalteplatte) sehr heiß.Vermeiden Sie eine
Berührung.

• Stellen Sie das Gerät niemals auf oder in die Nähe
heißer Oberflächen.

• Benutzen Sie das Gerät nur außerhalb der
Reichweite von Kindern.

• Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht die heiße
Warmhalteplatte berührt.

• Ziehen Sie vor jeder Reinigung und bei längerer
Abwesenheit den Netzstecker.  Danach müssen
Uhrzeit und Timer neu eingestellt werden.

• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
• Die Glaskanne ist nicht mikrowellengeeignet.
• Füllen Sie kein heißes Wasser ein, sondern nur

frisches, kaltes Wasser.
• Schwenken Sie während des Brühvorganges nicht

den Filter aus.
• Entnehmen Sie während des Brühvorganges nicht

den Wassertank.
• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch

Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränk-
ten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder man-
gels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie
werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige
Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

• Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie
z.B in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und
anderen gewerblichen Bereichen oder in landwirt-
schaftlichen Anwesen oder von Kunden in Hotels,
Motels und anderen Wohneinrichtungen und in
Frühstückspensionen.

• Das Auswechseln des Netzkabels und alle sonstigen
Reparaturen dürfen nur vom Melitta Kundendienst
oder  ähnlich qualifizierten Personen durchgeführt
werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Vor der ersten Benutzung
• Schließen Sie das Gerät ans Stromnetz an. Das

Kabel kann bis zur benötigten Länge im Kabelfach
(1) verstaut werden.

• Das Display (LCD) leuchtet und blinkt (2).
• Stellen Sie die Uhrzeit durch Betätigen der Tasten

„H“ und „MIN“ (2) ein. Ein schneller Vorlauf ist
durch Halten der jeweiligen Taste möglich.

• Um Energie zu sparen, erlischt 2 Sekunden nach der
letzten Tastenbetätigung die LCD-Beleuchtung.
Wenn Sie die Beleuchtung dauerhaft einschalten

wollen, betätigen Sie die Tasten „H“ und „MIN“
gleichzeitig länger als 1 Sekunde. Das Ausschalten
der Beleuchtung ist auf gleiche Weise möglich. 

• Zur erstmaligen Reinigung des Gerätes befüllen Sie
den Wassertank mit klarem, kaltem Wasser. Zum
Starten des Reinigungsprozesses betätigen Sie die
Taste „ON/OFF“ (3) Schalten Sie das Gerät nach
Brühende mit der „ON/OFF“-Taste ab.

Wiederholen Sie diesen Vorgang einmal.

Einstellung der Wasserhärte
Zur Wert- und Funktionserhaltung des Gerätes ist ein
Entkalkungsprogramm integriert. Dazu kann das
Gerät auf 4 Wasserhärtegrade programmiert werden.
Werksseitig ist das Gerät auf hohe Wasserhärte vor-
eingestellt. Wir empfehlen jedoch, den lokalen
Wasserhärte-Grad einzustellen. Diesen Wert können
Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk erfragen oder
mit einem Wasserhärte-Teststreifen bestimmen.
• Zur Einstellung des Härtegrades halten Sie die Taste

„CALC“ (4) gedrückt. Im Display erscheint der
voreingestellte Härtegrad 4. Zur Anpassung betäti-
gen Sie zusätzlich die Taste „MIN“ bis der
gewünschte Härtegrad erscheint. Nach dem
Loslassen der Tasten erscheint nach 2 Sekunden die
Uhrzeit. Die neue Härte-Einstellung ist program-
miert. Die zuletzt gewählte Einstellung bleibt auch
nach Trennung des Gerätes vom Netz erhalten.

Kaffeezubereitung
Zur Erhaltung des Kaffee-Aromas halten Sie die
Packung mit dem gemahlenen Kaffee stets gut ver-
schlossen und bewahren Sie sie im Kühlschrank auf.
Wir empfehlen eine Dosierung von ca. 6g
Kaffeepulver (1 gestrichenes Kaffeemaß) pro Tasse für
den vollen Kaffeegeschmack. Um eine optimale
Funktion zu gewährleisten, falten Sie die Filtertüte®

102® vor Gebrauch lt. Packungsanweisung.
• Befüllen Sie den entnehmbaren (6) Wassertank

mit kaltem, klarem Wasser. Sie können die für die
gewünschten Tassen notwendige Wassermenge an
der Skalierung des Tanks ablesen.

• Setzen Sie den Tank wieder in das Gerät ein.
• Schwenken Sie  den Filter aus (7). Geben Sie eine

Filtertüte® 102® in den Filter. Fügen Sie den gemah-
lenen Kaffee hinzu. Schwenken Sie den Filter zurück
bis er einrastet.

• Drücken Sie kurz die Taste „ON/OFF“ (3). Die
grüne LED leuchtet und der Brühvorgang wird
gestartet.

• Nach Brühende können Sie die Kanne aus dem
Gerät nehmen. Der Tropfstopp verhindert
Nachtropfen (7)

• Lassen Sie das Gerät zwischen 2 Brühvorgängen 5
Minuten auskühlen.
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• Nuspauskite „Laikmačio“ („TIMER“) (5) mygtuką ir
laikykite jį nuspaustą. Jei programavimas vyksta
pirmą kartą, ekranėlyje matoma mirksinti indikacija. 

• Nustatykite pageidaujamą programos pradžios laiką
spausdami „H“ ir „MIN“ (2) mygtukus. Skaičiai
keičiasi greitai, jei mygtukus laikote nuspaustus.

• Atleidus „Laikmačio“ („TIMER“) mygtuką vėl trum-
pam užsidega paros laiko indikacija. Kavos ruošimo
pradžios laikas yra užprogramuotas. Tai išlieka, kol
užprogramuojamas naujas kavos ruošimo laikas arba,
kai prietaisas yra išjungiamas iš elektros tinklo lizdo.

• Vėl trumpai spaudžiant „Laikmačio“ („TIMER“) myg-
tuką funkcija yra aktyvuojama kitam kavos ruošimo
ciklui. Mėlyna LED indikacija rodo aktyvavimą ir
užprogramuotas pradžios laikas yra matomas
ekranėlyje kelias sekundes.

• Laikmačio („TIMER“) funkcija gali būti išjungta toliau
spaudžiant Laikmačio („TIMER“) mygtuką. Mėlyna
LED indikacija nustoja šviesti.

• Kavos ruošimo procesas gali būti pradėtas nepri-
klausomai nuo laikmačio funkcijos, spaudžiant Įjung-
imo/Išjungimo („ON“/„OFF“) mygtuką.

Šilumos išlaikymo funkcijos 
nustatymas
Labai ilgai saugant kavą ant šildymo plokštės praranda-
mas jos skonis.Todėl mes rekomenduojame ją laikyti
ne ilgiau kaip 30 minučių. Šis laikas iš anksto nustato-
mas optimaliai kavos kokybei išsaugoti ir taip pat
nereikalingo energijos praradimo išvengti. Jūs galite
nustatyti laiką, kurio metu prietaisas išsijungia automa-
tiškai keturiais etapais, jei norite išsaugoti šiltą kavą
ilgą laiką.
• Norėdami nustatyti šilumos išsaugojimo laiką laikyki-

te nuspaudę Įjungimo/Išjungimo („ON“/„OFF“) myg-
tuką. Užsidega ekranėlio indikacija.

• Nustatykite reikalingą šilumos išsaugojimo laiką
spausdami „MIN“ mygtuką 30 minučių etapais
(maks. iki 2-jų valandų).

• Atleidus Įjungimo/Išjungimo („ON“/„OFF“) mygtuką
ekranėlis po 2-jų sekundžių pradeda rodyti laiką.
Paskutinis nustatymas išlieka netgi tuomet, kai prie-
taisas išjungiamas iš elektros tinklo lizdo.

Nukalkinimo programa
Tik reguliarus prietaiso nukalkinimas užtikrina nor-
malų prietaiso funkcijų veikimą.
Rekomenduojama naudoti SWIRL® „Oxy-Power“ arba
SWIRL® „Citrus-Clean“ nukalkinimo priemones. Kad
būtų palengvintas šis procesas, prietaisas yra įrengtas
su nukalkinimo programa.
• Kai pasiekiamas nuo vandens kietumo laipsnio pri-

klausantis kavos ruošimo skaičius, nuolat dega nukal-
kinimo raudona LED indikacija (4). Tai reiškia, kad
nukalkinimo programa turi būti atlikta artimiausiu
metu.

• Norėdami pradėti nukalkinimo programą į vandens

talpyklą įpilkite nukalkinimo priemonių. Nukalkinimo
priemonę paruoškite, kaip nurodyta pakuotės infor-
macijoje.

• Nuspauskite nukalkinimo mygtuką (4). Pradeda
mirksėti raudona LED indikacija.

• Nukalkinimo procesas vyksta 25-ias minutes. Likęs
laikas yra rodomas ekranėlyje.

• Raudona LED indikacija nustoja degti pasibaigus
nukalkinimo procesui. Prietaisas išsijungia automa-
tiškai ir ekranėlyje vėl rodomas laikas.

• Norėdami pašalinti nukalkinimo likučius, išvalykite
prietaisą po 2-jų kavos ruošimo ciklų švariu vande-
niu be kavos.

Valymas ir priežiūra
• Prieš valydami prietaisą visuomet išjunkite jį iš tinklo.
• Prietaiso arba jo laido niekuomet nenardinkite į van-

denį.
• Prietaiso paviršių valykite minkšta drėgna šluoste.
• Prietaiso dalis, kurios liečiasi su kava, valykite po

kiekvieno naudojimo. Filtro patroną ir stiklinį ąsotį
galima plauti indaplovėje.

• Vandens talpykla turi būti plaunama po tekančiu van-
deniu. Nenaudokite šiurkščių ir abrazyvinių
šepetėlių.

Utilizavimo nurodymai
• Teiraukitės apie utilizavimo galimybes įgaliotųjų pre-

kybos atstovų arba artimiausioje savivaldybėje.
• Pakuotės medžiagos yra pagaminta iš aplinkai

nekenksmingų medžiagų, taigi ji gali būti perdirbta.
Grąžinus pakuotę į medžiagų apykaitos procesą, tau-
pomos žaliavos ir mažėja atliekų.

Utilizacija
Utilizavimo direktyvoje EC 2002/96/EG nurodyti rei-
kalavimai galioja visose ES šalyse. Daugiau informacijos
apie senų buitinių prietaisų utilizaciją galite sužinoti
vietinėje savivaldybėje, komunalinėje tarnyboje arba
parduotuvėje, kurioje buvo įsigytas prietaisas.
Senuose prietaisuose yra vertingų medžiagų. Todėl
nebereikalingą prietaisą atiduokite artimiausiam spe-
cializuotajam atliekų surinkimo punktui. Jokiu būdu
neišmeskite prietaiso į bendrą sąvartyną – tai gali kelti
pavojų sveikatai ir aplinkai.
Pasirūpinkite, kad iki tol, kol senas prietaisas bus
išvežtas, jis būtų laikomas vaikams neprieinamoje vie-
toje.

Pozorně si přečtěte návod k použití a bezpečnost-
ní pokyny!

Bezpečnostní pokyny
• Zkontrolujte, zda se napětí sítě ve Vaší domácnosti

shoduje s informací na štítku (na spodní straně
kávovaru).

• Některé části (například ohřívací deska) jsou během
provozu horké. Těchto částí se nedotýkejte.

• Nepokládejte kávovar na horké povrchy ani do
jejich blízkosti.

• Udržujte kávovar mimo dosah dětí.
• Elektrický kabel nesmí za žádných okolností přijít do

styku s horkou ohřívací deskou.
• Než budete přístroj čistit nebo opustíte domácnost

na delší dobu, odpojte kávovar ze zásuvky. Po
opětovném zapojení kávovaru do zásuvky bude
nutné znovu nastavit hodiny a časovač.

• Kávovar nikdy neponořujte do vody.
• Skleněná konvice není vhodná pro ohřev v

mikrovlnné troubě.
• Do kávovaru nenalévejte horkou vodu. Používejte

pouze chladnou, čerstvou vodu.
• Během procesu přípravy neotevírejte filtr.
• Během procesu přípravy nevyjímejte nádržku na

vodu.
• Tento kávovar není určen pro použití osobami

(včetně dětí), které mají fyzický, smyslový nebo men-
tální hendikep nebo za účelem získání zkušeností a
znalostí, pokud na tyto osoby nedohlíží další osoba,
která je zodpovědná za jejich bezpečnost a ví, jak se
kávovar má správně používat. 

• Tento kávovar je navržen pro použití v domácno-
stech a na podobných místech, například v
kuchyňkách pro zaměstnance, v obchodech, kance-
lářích a na jiných místech komerční sféry a v
zemědělských budovách. Spotřebič mohou dále
používat klienti hotelů, motelů, penzionů a dalších
ubytovacích zařízení.

• Výměnu kabelu a veškeré další opravy musí pro-
vádět autorizovaná servisní centra Melitta nebo
osoby s příslušnou kvalifikací.

Před prvním použitím
• Zapojte spotřebič do zásuvky. Kabel můžete prod-

loužit nebo zkrátit využitím prostoru pro navinutí
kabelu (1)

• Displej (LCD) se rozsvítí a začne blikat. 
• Pomocí tlačítek „H“ a „MIN“ (2) nastavte správný

čas. Pro rychlé nastavení tlačítka podržte. 
• LCD displej se 2 vteřiny po posledním stisku tlačítka

z úsporných důvodů vypne. Pokud si přejete, aby
LCD displej zůstal trvale svítit, podržte zároveň
tlačítka „H“ a „MIN“ po dobu 1 vteřiny. Stejným
způsobem můžete trvalé svícení displeje vypnout. 

• Před prvním použitím kávovar vyčistěte. Naplňte
nádržku na vodu čistou, chladnou vodou. Spusťte

čištění stiskem tlačítka „ON/OFF“ (3). Po skončení
procesu spotřebič vypněte tlačítkem „ON/OFF“.
Toto ještě jednou zopakujte.

Nastavení tvrdosti vody
Aby se předešlo případným poruchám v budoucnu, je
spotřebič vybaven odvápňovacím programem. Můžete
jej naprogramovat pro jeden ze čtyř stupňů tvrdosti
vody. Tovární nastavení je „vysoká tvrdost“.
Doporučujeme spotřebič nastavit na tvrdost vody ve
Vaší domácnosti. Tu můžete zjistit u Vašeho dodavatele
vody nebo použitím speciálního kontrolního proužku.
• Pro nastavení tvrdosti vody stiskněte a podržte

tlačítko „CALC“ (4). Na displeji se objeví tovární
nastavení. Opakovaným stiskem tlačítka „MIN“
nastavte požadovaný stupeň tvrdosti vody. Dvě
vteřiny po uvolnění tlačítka „CALC“ se na displeji
opět zobrazí aktuální čas. Tvrdost vody je naprogra-
mována. Poslední nastavení bude zachováno i po
odpojení kávovaru ze zásuvky. 

Příprava kávy
Aby Vaše káva měla vždy to nejlepší aroma, balíček
kávy zavírejte a uchovávejte jej v lednici. Pro výbor-
nou chuť doporučujeme 1 šálek připravovat ze 6 g
mleté kávy. Pro dosažení dokonalého výsledku
přeložte papírový filtr 102® podle přiloženého návodu.
• Vyjímatelnou nádržku na vodu (6) naplňte čerst-

vou, chladnou vodou. Potřebné množství vody na
určitý počet šálků můžete zjistit na stupnici.

• Nádržku vložte zpět do spotřebiče.
• Vyklopte filtr (7). Vložte do něj papírovou vložku a

nasypte mletou kávu. Zaklopte filtr zpět tak, aby
zaklapl. 

• Stiskněte tlačítko „ON/OFF“ (3). Rozsvítí se zele-
ná LED dioda a spustí se proces vaření.

• Po skončení procesu můžete vyjmout z kávovaru
konvici; „drip stop“ zabrání odkapávání kávy na
ohřívací desku.

• Mezi 2 cykly vaření nechte kávovar 5 minut vychlad-
nout.

Funkce časovače
Kávovar je vybaven časovačem. Ten umožňuje předem
naprogramovat vaření kávy ve Vámi zvoleném čase.
• Stiskněte a držte tlačítko „TIMER“ (5). Pokud

kávovar programujete poprvé, displej bliká. 
• Nastavte požadovaný čas spuštění tlačítky „H“ a

„MIN“ (2). Pro rychlé nastavení tlačítka podržte. 
• Po uvolnění tlačítka „TIMER“ se na displeji opět

objeví aktuální čas. Zvolený čas pro vaření kávy je
naprogramován. Zůstane v paměti spotřebiče, dokud
nenastavíte jiný čas spuštění nebo dokud spotřebič
neodpojíte ze zásuvky.



27

SK

26

• Dalším krátkým stiskem tlačítka „TIMER“ funkci
aktivujete pro další cyklus přípravy. Při aktivaci se
rozsvítí modrá LED dioda a na displeji se na několik
vteřin zobrazí čas startu.

• Časovač můžete vypnout dalším stiskem tlačítka
„TIMER“. Modrá LED dioda zhasne.

• Vaření kávy můžete spustit nezávisle na funkci časo-
vače stiskem tlačítka „ON/OFF“.

Nastavitelná doba dohřívání
Dlouhodobé dohřívání kávy na ohřívací desce
zhoršuje její chuť. Proto doporučujeme kávu ohřívat
maximálně po dobu 30 minut. Tento čas je také ve
spotřebiči přednastaven, aby se zachovala vysoká kva-
lita kávy a zabránilo se zbytečným energetickým ztrá-
tám. Pokud chcete, aby Vaše káva zůstala teplá déle,
můžete automatické vypnutí dohřívání nastavit na
jednu ze 4 vyšších hodnot.
• Pro nastavení délky ohřívání podržte tlačítko

„ON/OFF“. Na displeji se objeví.
• Požadovanou délku ohřívání nastavíte opakovaným

stisknutím tlačítka „MIN“. Každým stiskem se doba
prodlouží o 30 minut (maximální délka ohřívání je 2
hodiny).

• Jakmile uvolníte tlačítko „ON/OFF“, bude displej po
2 vteřinách opět zobrazovat čas. Poslední nastavení
bude zachováno i po odpojení kávovaru ze zásuvky.

Odvápňovací program
Aby kávovar správně fungoval, musí být pravidelně
odvápňován. K odvápňování doporučujeme používat
přípravky Melitta Perfect Clean. Kávovar je pro zjed-
nodušení tohoto procesu vybaven odvápňovacím pro-
gramem.
• Jakmile provede spotřebič určitý počet cyklů vaření

(tento počet je různý a závisí na nastavení tvrdosti
vody), rozsvítí se červená LED dioda (4). Ta upo-
zorňuje na to, že je v nejbližší době nutné provést
odvápnění.

• Nejprve naplňte nádržku na vodu odvápňovacím
přípravkem. Tento přípravek si připravte podle
pokynů na obalu.

• Stiskněte tlačítko „CALC“ (4). Červená LED dioda
začne blikat.

• Odvápňovací proces trvá 25 minut. Na displeji
můžete sledovat čas zbývající do konce.

• Po dokončení odvápňovacího procesu červená LED
dioda zhasne. Kávovar se automaticky vypne a na
displeji se opět zobrazí aktuální čas.

• Po odvápnění v přístroji dvakrát uvařte jen čistou
vodu bez kávy, aby se odstranily zbytky
odvápňovače.

Čištění a údržba
• Než začnete kávovar čistit, vytáhněte jej ze zásuvky.
• Kávovar ani kabel neponořujte do vody.
• Povrch očistěte jemným, vlhkým kusem látky.
• Omyjte části, které během každého použití kávovaru

přijdou do styku s kávou. Filtr a skleněnou konvici
můžete umýt v myčce na nádobí.

• Nádržku na vodu umyjte pod tekoucí vodou. Na
mytí nepoužívejte hrubé nebo drsné kartáče.

Likvidace spotřebiče
• O předpisech týkajících se likvidace elektrických

spotřebičů se informujte u svého prodejce nebo na
místním úřadě samosprávy.

• Obal tohoto kávovaru je recyklovatelný. Likvidujte
jej prosím jako tříděný odpad.

Pozorne si prečítajte návod na použitie a bez-
pečnostné pokyny!

Bezpečnostné pokyny
• Skontrolujte, či sa napätie siete vo vašej domácnosti

zhoduje s informáciou na štítku (na spodnej strane
kávovaru).

• Niektoré časti (napríklad ohrievacia doska) sú počas
prevádzky horúce. Týchto častí sa nedotýkajte.

• Neklaďte kávovar na horúce povrchy ani do ich blíz-
kosti.

• Udržujte kávovar mimo dosahu detí.
• Elektrický kábel nesmie za žiadnych okolností prísť

do styku s horúcou ohrievacou doskou.
• Skôr, než budete prístroj čistiť alebo opustíte

domácnosť na dlhší čas, odpojte kávovar zo zásuvky.
Po opätovnom zapojení kávovaru do zásuvky bude
nutné znovu nastaviť hodiny a časovač.

• Kávovar nikdy neponárajte do vody.
• Sklenená kanvica nie je vhodná na ohrev v mikrovln-

nej rúre.
• Do kávovaru nenalievajte horúcu vodu. Používajte

iba chladnú, čerstvú vodu.
• Počas procesu prípravy neotvárajte filter.
• Počas procesu prípravy nevyberajte nádržku na

vodu.
• Tento kávovar nie je určený na použitie osobami

(vrátane detí), ktoré majú fyzický, zmyslový alebo
mentálny hendikep alebo s cieľom získania skúseno-
stí a znalostí, pokiaľ na tieto osoby nedohliada ďalšia
osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť a vie,
ako sa kávovar má správne používať.

• Tento kávovar je navrhnutý na použitie v domácno-
stiach a na podobných miestach, napríklad v kuchyn-
kách pre zamestnancov, v obchodoch, kanceláriách a
na iných miestach komerčnej sféry a v poľnohospo-
dárskych budovách. Spotrebič môžu ďalej používať
klienti hotelov, motelov, penziónov a ďalších ubyto-
vacích zariadení.

• Výmenu kábla a všetky ďalšie opravy musia vykoná-
vať autorizované servisné centrá Melitta alebo
osoby s podobnou kvalifikáciou.

Pred prvým použitím
• Zapojte spotrebič do zásuvky. Kábel môžete predĺžiť

alebo skrátiť využitím priestoru na navinutie kábla
(1)

• Displej (LCD) sa rozsvieti a začne blikať.
• Pomocou tlačidiel „H“ a „MIN“ (2) nastavte správ-

ny čas. Pre rýchle nastavenie tlačidlá podržte. 
• LCD displej sa 2 sekundy po poslednom stlačení

tlačidla z úsporných dôvodov vypne. Pokiaľ si praje-
te, aby LCD displej zostal trvale svietiť, podržte
zároveň tlačidlá „H“ a „MIN“ počas 1 sekundy.
Rovnakým spôsobom môžete trvalé svietenie dis-
pleja vypnúť. 

• Pred prvým použitím kávovar vyčistite. Naplňte
nádržku na vodu čistou, chladnou vodou. Spustite
čistenie stlačením tlačidla „ON/OFF“ (3). Po
skončení procesu spotrebič vypnite tlačidlom
„ON/OFF“.  Toto ešte raz zopakujte.

Nastavenie tvrdosti vody
Aby sa predišlo prípadným poruchám v budúcnosti, je
spotrebič vybavený odvápňovacím programom.
Môžete ho naprogramovať na jeden zo štyroch
stupňov tvrdosti vody. Továrenské nastavenie je „vyso-
ká tvrdosť“. Odporúčame spotrebič nastaviť na
tvrdosť vody vo vašej domácnosti. Tú môžete zistiť u
vášho dodávateľa vody alebo použitím špeciálneho
kontrolného prúžku.
• Pre nastavenie tvrdosti vody stlačte a podržte tlačid-

lo „CALC“ (4). Na displeji sa objaví továrenské
nastavenie. Opakovaným stlačením tlačidla „MIN“
nastavte požadovaný stupeň tvrdosti vody. Dve
sekundy po uvoľnení tlačidla „CALC“ sa na displeji
opäť zobrazí aktuálny čas.Tvrdosť vody je naprogra-
movaná. Posledné nastavenie bude zachované i po
odpojení kávovaru zo zásuvky. 

Príprava kávy
Aby vaša káva mala vždy tú najlepšiu arómu, balíček
kávy zatvárajte a uchovávajte ho v chladničke. Pre
výbornú chuť odporúčame 1 šálku pripravovať zo 6 g
mletej kávy. Pre dosiahnutie dokonalého výsledku pre-
ložte papierový filter 102® podľa priloženého návodu.
• Vyberateľnú nádržku na vodu (6) naplňte čerstvou,

chladnou vodou. Potrebné množstvo vody na určitý
počet šálok môžete zistiť na stupnici.

• Nádržku vložte späť do spotrebiča.
• Vyklopte filter (7). Vložte doň papierovú vložku a

nasypte mletú kávu. Zaklopte filter späť tak, aby
zaklapol.

• Stlačte tlačidlo „ON/OFF“ (3). Rozsvieti sa zelená
LED dióda a spustí sa proces varenia.

• Po skončení procesu môžete vybrať z kávovaru kan-
vicu; „drip stop“ zabráni odkvapkávaniu kávy na
ohrievaciu dosku.

• Medzi 2 cyklami varenia nechajte kávovar 5 minút
vychladnúť.

Funkcia časovača
Kávovar je vybavený časovačom.Ten umožňuje vopred
naprogramovať varenie kávy vo vami zvolenom čase.
• Stlačte a držte tlačidlo „TIMER“ (5). Pokiaľ kávovar

programujete prvýkrát, displej bliká.
• Nastavte požadovaný čas spustenia tlačidlami „H“ a

„MIN“ (2). Pre rýchle nastavenie tlačidlá podržte. 
• Po uvoľnení tlačidla „TIMER“ sa na displeji opäť

objaví aktuálny čas. Zvolený čas na varenie kávy je
naprogramovaný. Zostane v pamäti spotrebiča, kým
nenastavíte iný čas spustenia alebo kým spotrebič
neodpojíte zo zásuvky.
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•“TIMER”버튼을 다시 살짝 눌러주면 다음
예약시간 설정기능이 활성화 됩니다. 청색
불(LED)이 켜져 활성화 되었음을 알려주며
디스플레이에 수초간 현재 예약시간이
나타납니다.  

•“TIMER”버튼을 한번 더 누르면 타이머
기능이 비활성화됩니다. 청색 불(LED)이
꺼집니다.

보온 유지시간 조정
가열판 위에서 장시간 보온하면 커피 맛이
떨어집니다. 따라서 보온 유지시간을 30분
이내로 해주는 것이 좋습니다. 최적의 커피 맛과
절전을 위하여 이 보온 유지시간을 조정할 수
있습니다. 보온 유지시간을 연장하고 싶으면
제품 스위치가 자동으로 꺼질 때까지 4단계로
증가시킬 수 있습니다.
• 보온 유지시간을 설정하려면 “켜짐/꺼짐”
스위치를 누른 채 그대로 유지하세요.
디스플레이에 단계가 나타납니다.

•“MIN”버튼을 눌러서 30분 간격(최대
2시간까지)으로 보온 유지시간을 조정해
주세요.

•“켜짐/꺼짐” 버튼을 해지하면 2초 후 표시된
시간으로 이동합니다. 마지막으로 조정한
시간은 플러그를 뽑아도 그대로 유지됩니다.

석회질 제거 프로그램
제품의 적절한 기능을 유지하기 위하여
정기적으로 석회질 제거작업을 해주어야
합니다. 석회질 제거제는 스월®옥시 파워 혹은
스월®사이트러스-클린을 추천합니다. 이 커피
메이커에는 석회질 제거 프로그램이 내장되어
있습니다.
• 개별적인 물경도 조정에 의거하여 일단 정해진
추출횟수에 도달하면 적색 불(LED)이
켜집니다. 이것은 석회질 제거작업을 해주어야
한다는 의미입니다. 

• 석회질 제거작업을 해주기 위하여 수통에
석회질 제거제를 넣고 물을 채워 주세요.
석회질 제거제는 제품 포장에 있는 사용방법에
따라주세요. 

• “CALC”버튼(40)을 눌러 주세요. 적색
불(LED)이 점멸합니다.

• 석회질 제거 프로그램은 25분 걸립니다.
디스플레이에 남은 시간이 표시됩니다. 

• 석회질 제거 프로그램이 완전히 끝난 경우에만
적색 불(LED)이 꺼집니다. 전원 스위치가
자동으로 꺼지고 디스플레이에 현재시간이
다시 나타납니다.

• 석회질 제거 프로그램을 실시한 후에는 커피를
넣지 않고 깨끗한 물로 2회 (공)추출을
실시하여 남은 찌꺼기를 제거해 주세요. 

청소와 유지관리
• 청소를 시작하기 전에 전원 플러그를 뽑아
주세요.

• 제품 혹은 전원 케이블을 물속에 담그지
마세요.

• 제품 표면은 부드럽고, 축축한 천으로 닦아
주세요. 

• 매 사용시마다 커피가 닫는 부분을 청소해
주세요. 필터통과 글라스 저그는 식기 세척기
세척이 가능합니다.

• 물통은 흐르는 물로 청소해 주세요. 거칠고,
연마용 브러시를 사용하지 마세요.

폐기
• 해당 지역의 폐기물 처리방법에 따라 주세요.
• 포장재는 재활용이 가능합니다. 재활용품
센터로 보내주세요

Záruční podmínkyCZ
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Melitta Takuu
Myönnämme tälle kahvinkeittimelle takuun seuraavien
ehtojen mukaisesti:
1. Takuu on voimassa 24 kuukauden ajan ostopäivästä

lukien. Takuu on voimassa vain, jos ostopäivämäärä
vahvistetaan takuukortissa olevalla myyjän leimalla ja
nimikirjoituksella tai vastaavalla ostotodistuksel-
la/kuitilla. Laite on suunniteltu ja tehty ainoastaan
kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen
käyttöön.

2. Takuu koskee takuuaikana todistettuja materiaali- ja
valmistusvikoja.Takuu kattaa viallisten osien korjaami-
sen tai vaihtamisen, tai koko laitteen vaihtamisen.
Takuuvaatimuksen jättäminen ei pidennä takuuaikaa.
Vaihdetuista osista tulee valmistajan omaisuutta. 

3. Takuu ei kata sellaisia vahinkoja, jotka eivät ole
valmistajan vastuulla. Tämä koskee etenkin väärästä
käytöstä (esim väärällä virralla tai jännitteellä käyttö),
väärästä huollosta ja normaalista kulutuksesta aiheu-
tuvia takuuvaatimuksia. Takuu ei kata myöskään kalk-
kikertymiä (käyttöohjeessa on lisätietoja kalkinpuh-
distuksesta), lasin rikkoutumista tai vikoja, joilla on
vain vähäinen vaikutus laitteen arvoon tai toimintaan.
Takuu raukeaa, jos korjauksia tekevät kolmannet osa-
puolet, joita valmistaja ei ole valtuuttanut tekemään
korjauksia ja/tai jos käytetään muita kuin alkuperäisiä
varaosia. 

4. Takuu pätee vain laitteen ostomaassa.

Home Appliance Brokers HAB Oy
Elimäenkatu 29
FI-00510 Helsinki, Finland
Puh. +358 (0) 207 300 090
www.melitta.fi

FI

Garantivilkår
In addition to the legal guarantee claims, to which the
end user is entitled relative to the seller, for this device,
if it was purchased from a dealer authorized by Melitta®

due to his consulting competence, we grant a manufac-
turer´s guarantee under the following conditions:

1. Garantitiden begynner den dagen apparatet selges til
brukeren.Garantitid 24 mnd.Garantien gjelder kun
dersom kjøpsdato er bekreftet av forhandlers stem-
pel og signatur på garantikortet, eller ved forevisning
av gyldig kjøps kvittering/bevis.
Apparatet er kun til husholdningsbruk.Apparatets
garantitid blir ikke utvidet ved at man fremsetter
krav under garantien.

2. Under garantitiden vil vi utbedre alle defekter i
apparatet som skyldes beviselige feil fra vår side når
det gjelder materiell og/eller utførelse, enten ved å
reparere eller skifte ut deler, eller bytte av apparatet.

3. Skader som ikke hører inn under prosusentens  ans-
varsområde dekkes ike av garantien. Dette gjelder
særlig krav som oppstår som følge av feilaktig bruk 
(f eks:bruk av feil type strøm eller volt)eller vedlike-
hold, samt fra normal slitasje,Knust glass eller feil
som kun har en ubetydelig innvirkning på verdien
eller bruken av apparatet.

4. Garantien er kun gyldig i det landet apparatet ble
kjøpt.

5. Disse garantivilkår gjelder apparater som er solgt og
brukt i NORGE. Hvis trakteren er solgt eller tatt
med til utlandet, gjelder garantivilkår for diise landene.

Melitta Haushaltsprodukte Gmbh Co KG
Ringsrasse 99
D-32427 MINDEN
GERMANYi

NO

Garantinės sąlygos
Šiam prietaisui suteikiama garantija, prietaiso naudotojui
įvykdžius pateiktas sąlygas.
1. Garantinės priežiūros ir remonto laikotarpis yra 24

mėn. nuo prietaiso pirkimo datos. Garantinės sąlygos
galioja, kai yra užpildyta garantinė kortelė: pirkimo
data, patvirtinta spaudu bei pardavėjo parašu bei pri-
dedamas pirkimo kvitas, PVM sąskaita faktūra, lizingo
sutartis ar kitas pirkimo dokumentas.

2. Į garantinės laikotarpio priežiūrą ir remontą įeina
defektai, kaip medžiagų ir gamybos defektai, kurie jau
buvo pirkimo metu.Apie šiuos defektus turi būti pra-
nešta 4-ių savaičių laikotarpiu, juos pastebėjus.
Garantinės sąlygos vykdomos taisant arba keičiant
defektuotas dalis arba prietaisą. Pakeistos dalys perei-
na į gamintojo nuosavybę. Garantiniu laikotarpiu
nemokamai keičiamos sugedusios detalės ir mazgai
bei atliekamas prietaiso remontas (išskyrus detales,
kurių eksploatavimo laikas yra ribotas ar jos natūra-
liai nusidėvi prietaiso eksploatavimo metu).

3. Defektai, kurie atsirado ne dėl gamintojo kaltės (atsi-
rado dėl pirkėjo ar trečiosios šalies tyčinių ar
netyčinių veiksmų) neįeina į garantinės priežiūros
sąlygas.Tai ypač galioja defektams, atsiradusiems dėl
netinkamos priežiūros arba prietaiso naudojimo
(pvz., dėl netinkamos elektros srovės tipo ar įtam-
pos), arba nusidėvėjimo prietaiso naudojimo metu. Į
garantines sąlygas neįeina pažeidimai, kurie įvyko dėl
nukalkinimo nevykdymo (reguliarus prietaiso nukalki-
nimas – žr. prietaiso naudojimo taisykles – yra būtina
nepriekaištingo prietaiso veikimo sąlyga). Į garantinės
priežiūros sąlygas neįeina stiklo sudaužymas arba kt.
akivaizdus mechaninis pažeidimas. Garantinės sąlygos
negalioja:

• jeigu prietaiso tipas/numeris ant prietaiso arba kartu
su juo pateiktuose dokumentuose yra pakeistas,
panaikintas, perkeltas arba neįskaitomas,

• kai pažeista prietaiso garantinė plomba,
• jeigu garantiniu laikotarpiu prietaiso remontas buvo

atliktas taisykloje, neturinčioje gaminto-
jo/importuotojo ar prietaiso pardavėjo įgaliojimo
(sertifikato) atlikti garantinį remontą,

• jeigu prietaisas skirtas naudoti buityje, buvo naudoja-
mas komercinėms, pramoninėms ar profesionalioms
reikmėms,

• jeigu prietaisas buvo jungiamas į netvarkingą elektros
lizdą arba į neatitinkantį jo parametrų elektros tinklą.

4. Teisė į garantinę priežiūrą prarandama, jeigu keisti
nebuvo naudojamos originalios arba gamintojo įga-
liotųjų atstovų serviso dalys.

5. Garantija galioja tik toje šalyje, kurioje buvo įsigytas 
prietaisas. Jei defektas atitinka prietaiso garantines
sąlygas – privaloma prietaisą garantiniam remontui
pateikti MELITTA įgaliotųjų prekybos atstovų užpildy-
ta garantine kortele ir su pirkimo dokumentu.
Prietaisą rekomenduojama pateikti originalioje paku-
otėje.

Garantinės sąlygos nėra susijusios su prietaiso naudoto-
jo ir pirkimo sutarties sąlygomis.

UAB OGMINA, P. LUKŠIO G. 23
LT-09132 VILNIUS, LIETUVA
Tel. (8 5) 274 1751
Faks. (8 5) 274 1760
El. paštas info@ogmina.lt
www.melitta.lt

LT

Podmínky záruky
Nad rámec zákonných záručních podmínek, na které má
koncový uživatel nárok ve vztahu k prodejci, pokud bylo
toto zařízení zakoupeno od prodejce oprávněného 
společností Melitta®, poskytujeme záruku výrobce za 
následujících podmínek: 
1. Záruční lhůta začíná dnem prodeje produktu konco-

vému uživateli. Záruka je 24 měsíců. Datum prodeje
zařízení musí být uvedeno na prodejním dokladu.
Zařízení je určeno pouze k použití v domácnosti.
Není určeno ke komerčnímu používání. 

2. Během záruční doby opravíme všechny vady materiálu
přístroje nebo výrobní vady buď opravou, nebo
výměnou zařízení, což závisí na našem uvážení.
Vyměněné součásti se stávají majetkem společnosti
Melitta®. 

3. Na vady, které vzniknou v důsledku nesprávného
připojení, nesprávného zacházení nebo pokusem o
opravu neoprávněnými osobami, se záruka nevztahuje.
To samé platí v případě nedodržení pokynů pro
použití, péči a údržbu, nebo v případě použití
spotřebních materiálů (např. čisticích prostředků,
prostředků proti vodnímu kameni nebo vodních
filtrů), které neodpovídají původním specifikacím. Ze
záruky jsou vyňaty opotřebitelné součásti (např.
těsnění a ventily) a křehké součástky jako sklo. 

4. Záruky jsou řešeny prostřednictvím prodejců v dané
zemi.

5. Tyto záruční podmínky platí pro zařízení zakoupené a
používané v České republice. Pokud je zařízení
zakoupené v jiných zemích nebo převezeno do jiné
země, poskytují se záruční podmínky podle specifika-
ce v záručních podmínkách platných pro tuto zemi. 

Melitta ČR s.r.o.
Radlická 1/19
Praha 5 150 00, ČR
www.melitta.cz

Melitta ČR s.r.o. je účastníkem kolektivního systému dle
zák. č.185/2001 Sb. o odpadech. Více informací viz
www.elektrowin.cz
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