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Manuál a další informace najdete na naší stránce:
 

www.coffee-kava.cz 
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Váš nový kávovar 
Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybrali tento kávovar 1,25 l se kterým 
můžete rychle připravit lahodnou kávu až do 10 šálků.
Přečtěte si prosím tento návod k obsluze a dodržujte
uvedené rady a tipy, které vám pomohou kávovar
optimálně používat.

Obsah balení 
 Kávovar  Kávová konvice  Filtr  Odměrka  Návod k obsluze 
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Důležitá upozornění
Bezpečnostní instrukce  

 Tento návod je určen k tomu, aby vám pomohl
seznámit se s fungováním tohoto produktu.
Uchovávejte tyto pokyny na bezpečném místě,
abyste se k nim mohli kdykoli vrátit.

 Ujistěte se, že produkt používáte pouze podle návodu
k obsluze. Neopatrné zacházení může poškodit
produkt nebo i váš život.

 Demontáž nebo úprava produktu ovlivňuje jeho
bezpečnost. Pozor, nebezpečí zranění! Nikdy produkt 
sami nerozebírejte ani neopravujte! 

 S výrobkem zacházejte opatrně. Úder, otřesy nebo 
pád i z malé výšky ho mohou poškodit. 

 Nevystavujte výrobek vlhkosti ani extrémním teplu. 

 Výrobek nikdy nedávejte do vody ani jiných kapalin.  

 Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama. Nepo-
užívejte spotřebič v prostorách s vysokou vlhkostí. 

 Když chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky vždy tahej-
te přímo za zástrčku. Netahejte nikdy za kabel, mohlo 
by dojít k jeho poškození. Nikdy nepřenášejte zařízení 
za kabel. 
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 Dbejte na to, aby se kabel neohýbal, nedeformoval nebo
nebyl skříplý. Nevystavujte kabel zdrojům tepla a zabraňte 
kontaktu kabelu se špičatými nebo ostrými předměty. 

 Pokud je to možné, nepoužívejte prodlužovací kabel. 
Pokud ano, je nevyhnutelné použít pouze certifikovaný 
prodlužovací kabel s jedinou zásuvkou odolnou proti vodě 
vhodnou pro dané zařízení.

 Před připojením k napájení se ujistěte, že je elektrické
napětí uvedené na typovém štítku přístroje je shodné
s elektrickým napětím vaší zásuvky. Používejte pouze 
zásuvky s ochranným kontaktem. 

 Před každým použitím zkontrolujte stav zařízení. Pokud 
má zařízení, kabel nebo síťová zástrčka viditelné 
poškození, zařízení se nesmí používat. Nepoužívejte 
spotřebič, pokud spadl nebo je poškozený. 

 Odpojte zařízení od napájení pokud ho čistíte nebo ne-
používáte. 

 Tento produkt je určen pouze pro použití v domácnosti. 

 Zařízení vždy umístěte na volné místo (nejméně 15 cm od 
okolních předmětů na všechny strany), které je suché, 
ploché, pevné a tepelně odolné. 



CZ 

pearl – www.pearl.de 7 

 Aby nedošlo k poškození zařízení, mějte ho vždy
v dostatečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla jako jsou 
plotýnky nebo trouby. Nikdy neumisťujte spotřebič na 
varnou desku nebo do blízkosti zdroje plynu. 

 Nikdy nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru! 
Kávovar během provozu nesmí být přemísťován.

 Aby nedošlo k poškození topných těles nezapínejte 
zařízení s prázdnou nádrží na vodu. Napouštějte nádrž 
pouze studenou vodou.

 Pozor! Hrozí riziko popálení horkými částmi zařízení
(kávová konvice a varná deska) a existuje riziko opaření 
horkou párou! 

 Toto zařízení není určeno pro použití lidmi (včetně dětí)
s omezenými smysly nebo mentální poruchou nebo 
nedostatkem zkušeností a nebo nedostatkem znalostí. 
Děti v blízkosti zařízení musí být pod dohledem, aby bylo 
zajištěno, že si nehrají se zařízením.

 Změny a chyby vyhrazeny. 
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Důležité informace o likvidaci 
Toto elektrické zařízení nepatří do domácího odpadu. Pro
odbornou likvidaci prosím kontaktujte veřejná sběrná místa 
ve vaší oblasti. 

Prohlášení o shodě 

Tímto PEARL GmbH prohlašuje, že výrobek Kávovar 
KF-115 NX-3799 je v souladu se směrnicí RoHs
2011/65 / EU, směrnicí o EMC 2014/30 / EU a EU
směrnicí o nízkém napětí 2014/35 / EU. 

Odbor řízení jakosti
Dipl.Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17. června 2016 

Podrobné prohlášení o shodě je k dispozici na adrese
www.pearl.de/support. Zde zadejte do vyhledávacího 
pole číslo položky NX-3799. 



CZ

pearl – www.pearl.de 9 

Popis výrobku 

1. Filtr
2. Držák filtru
3. Odměrka
4. Konvice
5. Víko nádržky na vodu
6. Parovod
7. Nádrž na vodu
8. Základna
9. Tlačítko zapnutí/vypnutí - On/Off
10. Varná deska 
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Před prvním použitím 
Odstraňte veškerý obalový materiál a ujistěte se, že kávo-
var je v dobrém stavu. Umístěte kávovar na rovný a stabilní
povrch. Vyčistěte kávovar podle popisu v části Čištění a
údržba několikrát tekoucí vodou bez kávy v kávovaru, aby 
se odstranil zápach a veškeré zbytky spojené s výrobou. 
Potom si budete moci vychutnat svoji kávu za těch nejlep-
ších podmínek. 

Návod k obsluze 

1. Otevřete kryt nádrže na vodu a naplňte požadované
množství vody do nádrže. Používejte pouze čerstvou a 
studenou vodu. Poznámka: sledujte indikátor hladiny a 
nedoplňujte příliš mnoho vody. 

2. Zavřete kryt. 
3. Zapojte siťovou zástrčku do elektrické zásuvky. 
4. Umístěte varnou konvici se zavřeným víkem na varnou

desku přístroje. 
5. Naplňte požadované množství mleté kávy do per-

manentního filtru. Doporučuje se 1 odměrná lžíce mleté 
kávy na 1 šálek (125 ml).

6. Jedním stisknutím tlačítka On/Off zapněte kávovar a
zahajíte proces přípravy. Dalším stisknutím tlačítka On/
Off proces přerušíte. Stiskněte znovu tlačítko On/Off pro 
pokračování v přípravě.
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7. Připravená káva je v kávové konvici ohřívána varnou 
deskou po dobu jedné hodiny. Potom se kávovar automa-
ticky vypne. 

8. Kávovar můžete také vypnout ručně stisknutím tlačítka
On/Off. 

9. Odpojte kávovar od sitě když jej nepoužíváte. 

Během přípravy můžete na krátkou dobu (max. 30 sekund) 
vyjmout konvici a nalít si kávu. Mezitím je příprava přeruše-
na a voda do filtru přestane téct. 

Čištění a údržba 
Než začnete kávovar čistit, odpojte jej od napájení a 
nechte jej úplně vychladnout.
Vyčistěte konvici a její víko, odměřovací lžíci, permanentní
filtr a držák filtru horkou vodou s přípravkem na mytí nádobí
pomocí houby nebo hadříkem. Opláchněte všechny prvky 
horkou vodou a dobře je osušte. Varnou desku můžete otřít 
vlhkým hadříkem. Vyčistěte ostatní části zařízení pomocí
vlhkého hadříku. Nepoužívejte k tomu rozpouštědla, abra-
ziva ani kovové předměty na čištění. Kávovar skladujte na 
čistém a suchém místě.
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Odvápnění 
Aby kávovar správně fungoval a mohli jste si vychutnat pl-
nou vůni kávy, provádějte pravidelné odvápnění kávovaru: 

1. Nejprve nalijte studenou vodu do kávové konvice a při-
dejte odvápňovač. Smíchejte vodu a odvápňovač podle 
označení na obalu. Místo odvápňovače můžete také 
používá kyselinu citronovou.  

2. Nalijte směs vody a odvápňovače do nádrže na vodu.
3. Poté umístěte konvici na kávu s uzavřeným krytem 

do kávovaru na varnou desku. 
4. Zapněte kávovar a tím spustíte odvápňovací proces. 
5. Vypněte kávovar a vylejte z konvice směs do výlevky. 
6. Poté proveďte nejméně dva až tři cykly vaření (bez kávy) 

naplněním nádrže na maximum za účelem eliminace
zbytků směsi odvápňovacího roztoku.
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Tipy pro skvělé potěšení z kávy 
1. Čistý kávovar je základem dobré kávy. Vyčistěte kávovar 

jak je popsáno v sekci Čištění a údržba. 
2. Vždy používejte čerstvou a studenou vodu z kohoutku. 
3. Uchovávejte kávová zrna nebo mletou kávu na chlad-

ném a suchém místě.  
4. Pro nejlepší chuť nakupujte celá kávová zrna a melte 

je těsně předt použitím v kávovaru. 
5. Mletou kávu používejte pouze jednou a vyhněte se 

opětovnému ohřevu uvařené kávy. 
6. Může se stát, že se v konvici na povrchu kávy objeví 

malé olejové kapičky. Tyto mastné kapičky pocházejí
z umletých kávových zrn a souvisí s intenzitou pražení. 
Když se tyto mastné kapičky začnou objevovat častěji, 
vyčistěte váš kávovar.
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Technické specifikace 
Napájení 230 V 
Příkon 680 W 
Délka kabelu 65 cm
Množství vody 1,25 l 
Automatické vypnutí po 40 minutách 
Rozměry 203 x 295 x 163 mm 
Hmotnost 1240 g 
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