
Návod k obsluze 
Kávovar Easy Timer 

 
Před prvním použitím kávovar rozšroubujte, rozeberte na jednotlivé části a pečlivě umyjte v teplé vodě.  Abyste dosáhli 
pravé „espresso kávy“, používejte pouze mletou kávu a zdroj energie (ploténku) nastavte na co nejnižší stupeň. 
 

DŮLEŽITÉ 
Předtím, než začnete kávovar používat, resetujte časovač: připojte 
elektrickou základnu do zásuvky a stiskněte současně tlačítka „S“, „+“ a  
„-“. 
Svítí-li po připojení elektrické základny LED osvětlení červeně, resetujte 
základnu současným stisknutím tlačítek „S“, „+“ a  „-“. 
V zájmu ochrany elektrické základny, musíte dát základnu nabíjet 
nejméně po dobu 8 hodin, než ji začnete používat. 
 
- Základna musí být připojena ke zdroji napájení. 
- Pokud není zástrčka základny zapojena v elektrické síti, je elektronický 
systém napájený po dobu jednoho týdne z vlastní dobíjecí baterie, která 
udržuje v paměti všechny nastavené programy. 

- Pokud se na displeji nezobrazují správně čísla, obnovíte systém stiskem 
tří základních tlačítek „S“, „+“ a  „-“ (s nasazeným kávovarem). 

 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Funkce hodin 
Při prvním použití přístroje, je-li zapojen, je funkce hodin aktivována na 
displeji na „0:00“. Chcete-li nastavit správný čas: 
- Opakovaně stiskněte tlačítko „S“, až začne blikat slovo TIME na levé dolní 
části displeje. 

- Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“, dosáhnete požadovaného času. Lze 
zrychlit držením tlačítka „+“ nebo „-“ po dobu několika sekund. 

 
Nastavení alarmu 
Nastavení času na přípravu nápoje: 
- Opakovaně stiskněte tlačítko „S“, dokud se slovo ALARM neobjeví na 
displeji. 

- Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“, dosáhnete požadovaného času. Lze 
zrychlit držením tlačítka „+“ nebo „-“ po dobu několika sekund. 

 
Příprava nápojů v automatickém režimu (alarm) 
- Aktivaci časovače nastavíte stisknutím tlačítka „S“ a poté tlačítka „+“, na 
displeji se objeví symbol zvonku bez přeškrtnutí. 

- Spuštění kávovaru umístěného na základně: kávovar začne pracovat v 
dobu, na kterou jste nastavili funkci alarm. Kávovar akustickým signálem 
upozorní uživatele, že je káva připravena. Pro deaktivaci časovače 
stiskněte tlačítko „S“ a poté tlačítko „-“; na displeji se objeví symbol 
přeškrtnutého zvonku. 

 
Příprava nápojů v manuálním režimu 
Základnu je možné použít, aniž by bylo potřeba kávovar naprogramovat. 
- Umístěte kávovar na elektrickou základnu. 
- Stisknutím tlačítka „+“ (ON) po dobu alespoň 4 sekund; rozsvítí se 
kontrolka, která signalizuje, že příprava kávy byla zahájena. Také v tomto 
případě akustický signál upozorní uživatele, když je káva připravena. 

 
Akustické signály 
Akustické signály zůstávají aktivní po dobu 1 minuty. Mohou být 
přerušeny stisknutím libovolného tlačítka. Výstražné signály jsou 
následující: 
- Akustický signál pro „nápoj připravený“ (sekvence krátkých signálů) 
- Akustický signál pro „error“ (sekvence krátkých signálů), která varuje 
v případě, že selhalo napájení nebo kávovar nebyl umístěn na základně 

- Akustický signál „odpojení“ (sekvence dlouhých signálů). V případě, že je 
kávovar zapnutý déle než 12 minut, se automaticky odpojí od 
elektrického napájení a aktivuje se zvukový signál bezpečnostního 
vypnutí. Uživatel může vypnout kávovar kdykoliv stisknutím tlačítka 
„OFF“. 

 
Příprava kávy: 
1. Naplňte spodní nádobu kávovaru po označenu rysku uvnitř nádoby 

vodou (f). Hladina nesmí být výše než je bezpečnostní ventil. 
2. Naplňte trychtýř (c) mletou kávou (nestlačujte silou!) a vložte do 

spodní nádoby kávovaru. 
3. Do vrchní části kávovaru nasaďte filtr a těsnící gumičku (d,e) a obě 

části kávovaru pevně sešroubujte. 
4. Nyní kávovar položte na elektrickou základnu. Po několika minutách 

začne hotová káva vybublávat z vrchního konce trysky (b). Za krátkou 
dobu přestane kávovar vydávat bublavý zvuk a vrchní nádoba kávovaru 
se naplní  nejlepší kávou, kterou můžete rovnou servírovat. 

5. Vypněte kávovar. 
 
Před prvním použitím nechte jednou uvařit kávu a poté ji vylejte. 
 
Aby kávovar dobře fungoval, dodržujte následující: 
1. Používejte hrubě mletou kávu, v žádném případě kávu rozpustnou či 

jiné extrakty 
2. Káva musí být do trychtýře volně nasypána, v žádném případě ji 

nestlačujte silou. 
Kávovar bude dobře fungovat pouze v případě,  když budou všechny části 

na svém místě (viz. obrázek) a kávovar bude naplněný vodou a kávou. 
Nezapomeňte na žádný díl. Pravidelně kontrolujte stav všech částí 
kávovaru. Pokud bude závit hodně opotřebovaný, doporučujeme 
kávovar nepoužívat. 

 
Údržba kávovaru: 
Při čištění nikdy nepoužívejte sodu nebo jiný hrubý prostředek, abyste 
nepoškodili povrch kávovaru. Používejte běžný prostředek na mytí a vodu. 
Vnější stranu kávovaru můžete vyleštit tekutým čističem kovů. Nemyjte 
v myčce a nenechávejte v mokrém a vlhkém prostředí. 
 
Kontrola a údržba pojistného ventilu: 
Pojistný ventil Bialetti je patentovaným ventilem a byl navržen k zajištění 
bezpečnosti kávovaru. Používání pitné vody může způsobit tvorbu 
vodního kamene v otvoru pojistného ventilu, čímž vzniká riziko, že se 
ventil zanese a kávovar nebude správně fungovat. Kontrola ventilu Bialetti 
je velmi jednoduchá. Pro zabránění a prevenci před zanesením vodním 
kamenem stačí, když při běžném mytí kávovaru několikrát zahýbete 
malým pístem, který vychází z pojistného ventilu.  
 
 
 
 
 
 
 
a) horní nádoba na hotovou 
kávu 
b) tryska 
c) trychtýř na kávu 
d) filtr 
e) těsnění 
f) nádobka na vodu 
g) pojistný ventil 
h) elektrická základna  

 


