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 Gratulujeme k zakoupení plně automatického kávovaru Gaggia Velasca Prestige! Kávovar 
je vhodný pro přípravu espressa za použití kávových zrn.
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Důležité 

Varování
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- Připojte stroj do zásuvky ve zdi s napětím stejným, jako je uvedeno v technických
údajích stroje.

- Připojte stroj do uzeměné zásuvky na zdi.
- Nenechte viset napájecí kabel přes okraj stolu a nedopustťe, aby se dotýkal

horkých povrchů.
- Nikdy nepotápějte stroj, zástrčku napájecího kabelu či kabel samotný do vody

(nebezpečí elektrošoku).
- Nelijte tekutiny na konektor napájecího kabelu.
- Nikdy nesměrujte trysku horké vody proti částem lidského těla. Nebezpečí

opaření.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte k tomu rukojeti a držadla.
- Vypněte stroj hlavním vypínačem na zádech stroje a vyjměte zástrčku ze zásuvky

pokud:
- Zjistíte závadu.
- Není stroj používán po delší čas.
- Před čištěním stroje.

- Tahejte za zástrčku, nikoli za napájecí kabel.
- Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
- Nepoužívejte stroj pokud jsou zástrčka, napájecí kabel či stroj samotný

poškozené.

- Neprovádějte na stroji či napájecím kabelu žádné úpravy.

- Nechte provádět opravy pouze autorizované servisní centrum Gaggia.

- Stroj by neměl být používán dětmi mladšími 8 let.

- Tento stroj může být používán dětmi od osmi let a osobami se sníženými
fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a
znalostí pouze pokud se strojem manipulují pod dozorem či jim bylo vysvětleno
bezpečné používání tohoto stroje a rozumí možným rizikům.



- Čištění a běžná údržba by neměly být prováděny dětmi pokud nejsou starší 8 let
a pod dozorem.

- Udržujte zařízení a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Je důležité dohlížet na to, aby si děti se strojem nehrály.
- Nikdy nevkládejte prsty či jiné objekty do mlýnku na kávu.
- Buďte opatrní pokud používáte stroj k výdeji horké vody. Výdeji mohou

předcházet malé proudy vody. Počkejte do konce vydávacího cyklu a poté výpusť
na horkou vodu odejměte.

Upozornění
- Tento stroj je určen pouze pro domácí použití. Není určen k použití v kuchyních

obchodů, kanceláří a jiných pracovních prostředí.
- Vždy pokládejte stroj na rovný a stabilnípovrch. Udržujte jej ve vzpřímené poloze

a to i během převozu.
- Neumisťujte stroj na varnou desku nebo vedle horké trouby, topení, či

podobného zdroje tepla.
- Do zásobníku na kávová zrna dávejte pouze pražená kávová zrna. Mletá káva,

instantní káva, nezpracovaná zrna či jiné látky mohou vést k poškození stroje.
- Než budete vkládat či odejímat jakékoli

části, nechte stroj zchladnout. Po použití si zahřívací povrchy stroje mohou
uchovat zbytkové teplo.

- -Nikdy neplňte nádrž na vodu teplou, horkou či perlivou vodou. Pokud tak
učiníte, hrozí poškození nádrže a stroje.

- Nikdy nepoužívejte k čištění strojehoubičky na nádobí, žíravé čistící prostředky či
agresivní tekutiny jako je benzín či aceton. Používejte jemnou, vodou zvlhčenou
látku.

- Pravidelně váš stroj odvápňujte.
- Stroj indikuje, když je odvápnění potřeba. Při neodvápňování stroje přestane váš

stroj správně fungovat. V takovém případě se na škodu nevztahuje záruka.
- Neponechávejte stroj při teplotách 0°C/32°F nebo nižších. Voda, která zůstane

zahřívacím systému může zamrznout a způsobit poškození.
- Neponechávejte vodu v nádrži na vodu pokud nebudete stroj používat po delší

dobu. Voda se může stát kontaminovanou. Použijte čerstvou vodu pokaždé, když
stroj používáte.
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Elektromagnetická pole(EMF)

Přehled zařízení (Obr. 1)

Displej 

1 Víko zásobníku na kávová zrna
2 zásobník na kávová zrna
3 Zásuvka na napájecí kabel
4 Vodní nádrž
5 Přihrádka na předemletou kávu
6 Volič hrubosti mletí
7 Ovládací panel
8 Nádoba na kávovou sedlinu
9 Kávová výpusť
10 Odkapávací zásuvka
11 Kryt odkapávací zásuvky
12 Indikátor odkapávací zásuvky
13 ESPRESSO tlačítko
14 ESPRESSO LUNGO tlačítko
15 SÍLA AROMATU tlačítko
16 RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ KARAFY tlačítko 
17 STANDBY tlačítko
18 MENU tlačítko
19 SPECIÁLNÍ NÁPOJE tlačítko
20 MLÉČNÁ PĚNA tlačítko
21 CAPPUCCINO tlačítko
22 Kabel
23 Čistící kartáček (pouze některé typy)
24 Mazadlo (pouze některé typy)
25 Odměrka na předemletou kávu
26 Tester tvrdosti vody 
27 Zásuvka na kávové pozůstatky
28 Varná skupina
29 Karafa na mléko
30 Výpusť na horkou vodu

Používejte tato tlačítka pro navigaci v menu: 

ESPRESSO

- ESPRESSO tlačítko = ESC tlačítko: Stiskněte toto tlačítko pro návrat do hlavního
menu. ESC tlačítko vás posouvá zpátky o jednu úroveň. Pro návrat do hlavního menu je
možné, že budete muset stisknou tlačítko několikrát. 

7Česky

Tento stroj je v souladu se všemi standardy a nařízeními týkajícími se vystavení 
vlivu elektromagnetických polí.



A
ROMA STRENGTH

- SÍLA AROMATU tlačítko = OK tlačítko: stiskněte toto tlačítko pro výběr, potvrzení či
zastavení funkce.

CAPPUCCINO

- CAPPUCCINO tlačítko = NAHORU tlačítko: Stiskněte toto tlačítko pro procházení v menu
nahoru.

SPECIAL DRINKS

- SPECIÁLNÍ NÁPOJE tlačítko = DOLŮ tlačítko: Stiskněte toto tlačítko pro procházení v menu
dolů.

První instalace 

Tento stroj byl testován s kávou. Ačkoli byl důkladně čištěn, mohou v něm stále být 
pozůstatky kávy. Za každých okolností garantujeme, že je stroj absolutně nový.

Tak jako s většinou plně automatických kávovarů, bude nejprve nutné připravit pár kávových 
nápojů, abyste umožnili stroji dokončit sebenastavení a získat tak nejchutnější kávu.
1 Odstraňte všechna balení ze stroje
2 Umístěte stroj na stůl či pracovní desku. Vyvarujte se kohoutku, umyvadla a zdrojů 
tepla.

Poznámka: Nechte nad strojem, za strojem a z obou jeho stran alespoň 15 cm volného 
místa.

3 Zasuňte odkapávací zásuvku i s  jejím krytem do stroje
4 Odeberte vodní nádrž
5 Naplňte nádrž čerstvou vodou až po značení MAX.
6 Otevřete víko zásobníku na kávová zrna a naplňte jej jimi. Poté zavřete víko.
7 Vložte zástrčku do zásuvky na zdi (1) a vložte malou zástrčku do otvoru v zadní 
části stroje (2).
8 Umístěte nádobu pod výpusti na vodu a kávu.

Zkontrolujte, zda jsou výpusti správně nainstalovány

9 Stiskněte tlačítko Stand-by pro zapnutí stroje
10 Stiskněte tlačítko  OK pro  zahájení automatické přípravy okruhu.

8 Česky



11 Stroj se zahřívá a na displeji se objevuje ikona teploty.

- Stroj začíná proplachovat kávovou výpusť.
Na displeji se objevuje ikona proplachování a ukazatel postupu cyklu.

AQUA

CLEAN

AQUACLEAN

FILTER?

12 Následující ikona znaĉí, ŕe je tļeba nainstalovat AquaClean filtr.

Pokud chcete nainstalovat AquaClean filtr potom, stisknĕte ESC tlaĉítko a pokraĉujte s 
manuálním proplachovacím cyklem. Instalace viz kapitola "AquaClean filtr".

AQUA

CLEAN INSTALL

FILTER

13 Stiskněte OK tlačítko. Na displeji se zobrazí následující ikona:
14 Vyjměte filtr z balení a zatřeste filtrem po dobu cca 5 sekund.

15 Ponořte filtr otočený vzhůru nohama do nádoby se studenou vodou a držte jej tam, dokud 
budou bycházet bublinky vzduchu.
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16 Vyjměte nádržku ze stroje, vyprázdněte ji a vložte filtr vertikálně na otvor pro 
připojení filtru.
17 Naplňte nádrž čerstvou vodu až po ukazatel hladiny MAX..
18 Stiskněte OK tlačítko.

AQUA

CLEAN

0/8

ON

OFF

19 Vyberte ZAPNUTO (ON) na displeji a potvrďte aktivaci stiskem OK.

Když je aktivace dokončena, objeví se na displeji fajfka.

AQUA

CLEAN

100%

20  Na displeji se objeví ikona připravenosti filru. Ta znázorňuje, že byl AquaClean filtr 
nainstalován správně.
21 Pro propláchnutí filtru, stiskněte tlačítko SPECIÁLNÍ NÁPOJE a vyberte možnost 
HORKÁ VODA Poté stiskněte OK tlačítko dvakrát. Voda začne vytékat z výpusti na 
horkou vodu. Této vody se zbavte.

Může chvíli trvat než voda začne vytékat z výpusti. Filtr musí být plný a 
propláchnutý vodou.

Stroj je připraven k použití.

Po instalaci AquaClean filtru již nemusíte provádět manuální proplachování.

Manuální proplachování 
1 Umístěte nádobu pod kávovou výpusť.
2 Stiskněte tlačítko SÍLA AROMATU a vyberte funkci přípravy předemleté kávy. 

Nepřidávejte předemletou kávu do přihrádky!

3 Stiskněte tlačítka ESPRESSO či ESPRESSO LUNGO
- Stroj začne vydávat horkou vodu.

4 Vyčkejte dokud stroj nepřestane vydávat vodu a poté vyprázdněte kontejner.

10 Česky



AquaClean filtr 
AquaClean filtr je navržen pro snížení tvorby vodního kamene ve vašem kávovaru a 
poskytování filtrované vody pro zachování aromatu a chuti každého hrnku kávy. Správné 
použití 8 AutoClean filtrů vám umožní odstranit vodní kámen každé 2 roky nebo
každých 5000 100 ml šálků.

AquaClean filter installation 
Váš stroj musí být před používáním AquaClean filtrů kompletně zbaven vodního 
kamene. Pokud jste neaktivovali filtry během prvního použití a uvařili více než 50 šálků 
kávy (100 ml), musíte stroj před jejich aktivací odvápnit.

1 Vyjměte AquaClean filtr ze balení. Třeste s filtrem po dobu přibližně 5 sekund.
2 Poté jej otočte hlavou vzhůru a ponořte jej do nádoby se studenou vodou a tam jej 
držte, dokud  něj nepřestanou stoupat bublinky.
3 Odeberte vodní nádrž ze stroje.
4 Vložte AquaClean filtr vertikálně na přípojku filtru. Zatlačte jej co nejníže to jde. Pro 
zaručení nejlepšího výkonu se ujistěte, že filtr pevně drží a těsnění je ve správné pozici.

5 Naplňte nádrž čerstvou vodou a zasuňte ji zpět do stroje. 6 Stiskněte tlačítko 
MENU a najeďte na možnost AquaClean filtru. Poté stiskněte  tlačítko OK pro její 
výběr.
Pokud filtr instalujete při prvním použití, řiďte se pokyny v kapitole "první 
instalace".  

5 Opakujte kroky 1-3 dvakrát.
6   Stiskněte tlačítko SPECIÁLNÍ NÁPOJE a umístěte nádobu pod výpusť horké vody.

7 Stiskněte tlačítka NAHORU/DOLŮ pro procházení možností na displeji.
Stiskněte OK pro výběr horké vody.
8 Stiskněte OK pro začátek výdeje vody.
- Vypouštějte vodu dokud se na displeji nezobrazí ikona ŽÁDNÁ VODA.
9 Naplňte nádrž čerstvou vodou až po ukazatel hladiny MAX a odeberte nádobu. Stroj je 
připraven k použití.
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AQUA

CLEAN

0/8

ON

OFF

7 Vyberte ZAPNUTO(ON) na displeji a stiskněte tlačítko OK.
.

Poznámka: na displeji se pro potvrzení aktivace zobrazí fajfka.

8 Pro propláchnutí filtru, stiskněte tlačítko SPECIÁLNÍ NÁPOJE a vyberte 

možnost HORKÁ VODA Poté stiskněte OK tlačítko dvakrát. Voda začne vytékat z 

výpusti na horkou vodu. Této vody se zbavte.
Poznámka: Může chvíli trvat než voda začne vytékat z výpusti. Filtr musí být plný a 
propláchnutý vodou.

9 Použijte nálepku přiloženou k plastovému obalu filtru pro napsání si data další výměny
filtru. (Po třech měsících). Umístěte nálepku na nádrž s vodou. Stroj a filtr jsou 
nyní připraveny k použití.

Filtr a stroj jsou nyní připraveny k použití.

Výměna AquaClean filtru
Vyměňujte filtr každé tři měsíce nebo na vyžádání stroje

Ikona AquaClean filtru Co dělat 

10% + ikona bliká Výkon starého filtru klesá. Je doporučeno odebrat starý filtr a 
nahradit jej novým filtrem tak, jak je popsáno v sekci 
"instalace  AquaClean filtru" pro opětovné získání správného 
výkonu filtru.

0% + ikona bliká Okamžitě odstraňte starý filtr a nahraďte ho novým filtrem tak, 
jak je popsáno v sekci "instalace AquaClean filtru". Když 
aktivujete nový filtr, na displeji se zobrazí slovo NEW(NOVÝ). 
Poté stiskněte OK tlačítko pro potvrzení aktivace.

0% a ikona zmizí z dipleje Před Umístěním a aktivaci nového filtru je potřeba odvápnit 
stroj.

Po 8 výměnách filtru je třeba stroj odvápnit.

Použití stroje

příprava kávy z kávových zrn
1 Nastavte kávovou výpusť tak, aby vyhovovala velikosti vašeho šálku.
2 Stiskněte tlačítko síla aromatu pro výběr požadované síly kávy od jednoho do pěti zrn.
3 Stiskněte tlačítko Espresso pro přípravu espressa nebo Stiskněte tlačítko Espresso 
Lungo pro přípravu kávy.
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Nastavování množství kávy 
1 Stiskněte a podržte tlačítko espresso či tlačítko espresso Lungo dokud se na displeji 
neobjeví slovo Memo
2 Když šálek obsahuje požadované množství kávy, stiskněte tlačítko OK pro uložení 
vybraného množství.

Nastavování mletí
Poznámka: můžete upravovat nastavení mlýnku pouze když stroj mele kávová zrna..

1 Otevřete víčko zásobníku kávových zrn
2 Umístěte šálek pod kávovovou výpusť
3 Stiskněte tlačítko  ESPRESSO.
4 Zatímco stroj mele kávu umístěte konec rukojeti měřící lžičky na volič nastavení 
mlýnku v zásobníku kávových zrn. Používejte lžíci pro stisknutí a otáčení voliče 
nastavení mlýnku z leva do prava..

5 Existuje 10 různých stupňů nastavení mletí ze kterých můžete vybírat čím menší tečka, tím 
silnější káva

- Hrubé mletí: Jemnější chuť, pro tmavé pražené kávové směsi.
- Jemné mletí: Výraznější chuť, pro světlé pražené kávové směsi.

6 Připravte 2-3 kávy pro porovnání rozdílu chutí.

Cappuccino, baby cappuccino a mléčná pěna 

Poznámka: můžete nastavit množství cappuccina a mléčné pěny.

1 Odstraňte výpusť horké vody.
2 Odstraňte víčko karafy na mléko
3 Naplňte karafu na mléko někam do úrovně mezi MIN a MAX ukazateli.                         
4 Vraťte zpět víčko karafy.

5 Otočte výpusť na karafě do pozice "I"
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6 Vložte karafu na mléko do stroje. Ujistěte se, že je karafa vložena správně. 
7 Umístěte hrnek pod výpusti.
8 Vyberte si váš mléčný nápoj.

- pro přípravu cappuccina Stiskněte tlačítko CAPPUCCINO,
- Stiskněte tlačítko LATTE MACCHIATTO pro přípravu Latte macchiatta.
- Stiskněte tlačítko Speciální nápoje a vyberte baby cappuccino pro přípravu baby 

cappuccina.
Stroj nejprve vydá přednastavené množství mléčné pěny a poté přednastavené množství 
kávy.

Příprava speciálních nápojů
IV menu speciálních nápojů můžete vybrat horkou vodu a baby cappuccino. 1 Stiskněte 
tlačítko speciální nápoje pro vstup do nabídky speciálních nápojů. Na displeji se poté 
zobrazí  jejich možnosti.
2 Stiskněte tlačítka NAHORU/DOLŮ pro procházení nabídky
3 Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení požadovaného nápoje.
4 Pokud vyberete horkou vodu, vložte výpusť na horkou vodu do stroje a tam ji zajistěte. 
Pokud zvolíte cappuccino, mléčnou pěnu či baby cappuccino, vložte karafu na 
mléko do stroje.

Čištění a údržba

týdenní čištění varné skupiny
Čistěte varnou skupinu jednou týdně.

1 Odeberte nádobu na kávovou sedlinu a otevřete služební dvířka
 2 Odeberte zásuvku na kávové zbytky

1

2

3 Pro odebrání varné skupiny, stiskněte páku a  vytáhněte varnou skupinu ze stroje.
4 Propláchněte varnou skupinu čerstvou vodou a nechte ji usušit na vzduchu. 
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Poznámka: pokud v kontaktu není, zatlačte ji dolů..

6 Ujistěte se, že je zajišťovací hák varné skupiny ve správné pozici.
Pro správné umístění zajišťovacího háku ho zatlačte nahoru a ujistěte se, že je v 
nejhořejší pozici. 
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5 Pro umístění varné skupiny zpět, ujistěte se, že je páka v kontaktu se základnou varné jednotky.



7 Hák není ve správné pozici pokud je stále v nejnižší pozici.
8 Zasunujte varnou skupinu po kolenicích zpět do stroje dokud necvakne. Poté do stroje 
vraťte zásuvku s kávovými pozůstatky.

Měsíční čištění varné skupiny s odmašťovací tabletou.
- Provádějte toto čištění po 500 uvařených šálcích či jednou měsíčně
- Použijte odmašťovací tabletu

Varování: odmašťovací tablety neslouží pro odvápňování!

1 Umístěte nádobu pod kávovou výpusť
2 Stiskněte tlačítko SÍLA AROMATU a vyberte možnost MLETÁ KÁVA.
3 Dejte odmašťovací tabletu do přihrádky na předemletou kávu. 
4 Stiskněte OK. Stroj nyní vypouští vodu z kávové výpusti.
5 Když ukazatel postupu  dosáhne prostředka, nastavte vypínač na VYPNUTO 
(OFF)
6 Nechte odmašťovací roztok pracovat cca 15 minut.
7 Nastavte vypínač na ZAPNUTO(ON)
8 Stiskněte tlačítko Stand - by.
9 Počkejte dokud stroj neprovede automatické propláchnutí.
10 Proveďte proceduru "Týdenní čištění varné skupiny". 
11 Odeberte odkapávací zásuvku společně s nádobou na kávovou sedlinu. 
Vyprázdněte je a dejte je nazpátek.
12 Stiskněte tlačítko SÍLA AROMATU a poté vyberte MLETÁ KÁVA.
13 Stiskněte tlačítko OK. Stroj vypustí vodu z kávové výpusti.
14 Opakujte kroky 12 a 13 dvakrát. Vypuštěné vody se zbavte
15 Pro vyčištění odkapávací zásuvky, vložte do ní odmašťovací tabletu a naplňte ji 
do dvou třetin horkou vodou. Nechte tabletu působit zhruba 30 minut. Poté 
vyprázdněte odkapávací zásuvku a důkladně ji propláchněte.

Zvlhčení 
Zvlhčujte varnou skupinu po 500 šálcích či 1 měsíci.
1 Naneste mazivo okolo násady zespod varné jednotky.
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Rychlé čištení karafy na mléko 
Mezi použitími karafy můžete proplachovat výpusť horkou vodou pro optimální stav 
mléka.
1 Umístěte šálek či nádobu pod výpusť pro získání vody.
2 Přepněte mléčnou výpusť do pozice "I"
Stiskněte tlačítko RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ KARAFY.

- Displej vám připomene, abyste vložili karafu. Stiskněte OK pro potvrzení.
.

Poznámka: Pro přerušení čištění stiskněte ESC.

1 Stroj začne proplachovat vodou kávovou výpusť
Na displeji se zobrazí ikona proplachování a ukazatel postupu.

Denní čištění karafy na mléko 

1
1

2

Je důležité čistit karafu na mléko každý den po použití, neboť jde o zachování hygieny a 
dokonalé konzistence mléčné pěny.
1 Stiskněte tlačítka pro uvolnění víčka.

2 Otočte výpusť mléka nahoru až k referenční značce znázorněné tečkou.
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2 Naneste mazivo na kolejnice tak, jak je znázorněno.
3 Zasunujte varnou skupinu po kolenicích zpět do stroje dokud necvakne. Poté do stroje 
.vraťte zásuvku s kávovými pozůstatky.



3 zvedněte dávkovač karafy na mléko pro jeho odebrání z víčka. Omyjte ho vlažnou 
vodou a odstraňte všechny zbytky mléka
4 Vraťte dávkovač mléka zpět do víčka. Pro jeho vložení vyrovnejte tečku na výpusti 
se značkou na víčku.

Týdenní čištění karafy na mléko 
1 Stiskněte tlačítka pro uvolnění víčka.
2 Propláchněte karafu a víčko vodou. Přitom smyjte všechny zbytky mléka
3 Umístěte víčko zpět na karafu a ujistěte se že se zajistí. 
4 Odeberte vršek víčka a naplňte karafu čerstvou vodou až po ukazatel MAX. 
5 Umístěte vršek karafy zpět na karafu.
6 IVložte karafu do stroje. Umístěte nádobu pod výpusť mléka .
7 Stiskněte tlačítko MLÉČNÁ PĚNA pro výběr horkého mléka
8 Na displeji se zobrazí ikona znázorňující, že stroj vypouští vodu.
9 Když stroj přestane vypouštět vodu, odeberte a vyprázdněte karafu na mléko.

Obrazovka se vás zeptá, zda chcete provést rychlé čištění. To však během týdenního 
čištění nedělejte.

10 Stiskněte uvolňovací tlačítka pro odebrání víčka z karafy
11 Otočte výpusť mléka na tečku na víčku
12 Zvedněte mléčnou výpusť z víčka.
13 Sundejte kroužek z výpusti na mléko.

14 Stiskněte tlačítko vyznačené šipkou pro odjištění výpusti.
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16 Vytáhněte pěnovací jednotku směrem nahoru.

17 Vytáhněte součástku směrem ven z pěnovače.

18 Odstraňte sací tubu.

19 Vytáhněte součástku směrem ven a oddělte ji od zbývající části. 
20 Vyčistěte všechny části vlažnou vodou.
21 Všechny části znovu složte.

Česky 19

15 Pro sundání krytu stiskněte jemně strany výpusti a zatáhněte kryt směrem dolů z výpusti. 



Můžete si zakoupit čistič mléčného okruhu od vašeho místního prodejce či v 
autorizovaných servisech.

Poznámka: Než  proceduru zahájíte, ujistěte se, že je nádrž naplněna vodou až po značení 
MAX

1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do menu. Poté jej procházejte až k funkci čištění 
karafy. Poté stiskněte tlačítko OK
- Na displeji se zobrazí úkony, které musíte provést předtím, než budete moci začít

čištění..
2 Vysypte obsah pytlíku čističe mléčného okruhu do karafy na mléko.

Poté naplňte karafu vodou až po značení MAX.
3 Vložte karafu na mléko do stroje a umístěte nádobu pod výpusť mléčné pěny.

.

4 Stiskněte tlačíko OK pro začátek vypouštění čistícího roztoku. 
- Stroj vypouští poté roztok pomocí výpusti na mléko.
- Když se vypouštění zastaví, zobrazí se na displeji následující ikona.

Descaling 

START

CALC

CLEAN

5 Odstraňte nádobu a vyjměte karafu na mléko ze stroje.
6 Propláchněte karafu na mléko a naplňte ji čerstvou vodou až po značení MAX..
7 IVložte karafu zpět do stroje.
8 Umístěte nádobu pod výpusť mléčné pěny.
9 Stiskněte tlačítko OK pro restart proplachovacího cyklu.
10 Když stroj přestane vypouštět vodu, je cyklus dokončen
Když se na displeji zobrazí ikona CALC CLEAN či po 8 výměnách AquaClean filtru, 
musíte stroj odvápnit. Pokud v těchto případech stroj neodvápníte, může přestat fungovat 
správně. V takovém případě se na případné opravy nevztahuje záruka.

Nikdy nepijte vodu s odvápňovací směsí kterou sypete do vodní nádrže či 
jakoukoli vodu s pozůstatky vycházejícími ze stroje během odvápňovacího 
procesu.

Odvápňování trvá cca 30 minut. K odvápnění použijte pouze odvápňovací roztok Gaggia. 
Ten je navržen pro zajištění optimálního výkonu stroje. Použití jiných produktů může 
poškodit stroj a zanechat ppozůstatky ve vodě. Můžete si zakoupit odvápňovací roztok 
Gaggia od vašeho místního prodejce či v autorizovaných servisech. Kontakty jsou 
zahrnuty v záruční knížce dodávané odděleně či na webu www.gaggia.com/n-m-co/
espresso/world-wide or www.gaggia.it/n-m-co/espresso/contact.

Odvápňovací procedura
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Měsíční čištění karafy čističem mléčného okruhu 



CALC

CLEAN

.

Pokud je nainstalován, vyjměte AquaClean filtr z nádrže na vodu.R

2 Naplňte karafu na mléko vodou po značení MIN. Vložte karafu do stroje a otočte 
výpusť karafy na "I".
3 Stiskněte tlačítko OK.

- Na displeji se zobrazí následující ikona signalizující, že musíte opět zasunout karafu na mléko 
do stroje.

4 Displej zobrazuje následující ikonu, která signalizuje, že stroj vstupuje do cyklu 
odvápnění. Pokud chcete cyklus opustit, stiskněte tlačítko ESC.
5 Vylijte celou láhev Gaggia odvápňovacího roztoku (250 ml) do vodní nádrže.
6 Přidejte vodu do odvápňovací roztoku až po ukazatel CALC CLEAN.
7  Umístěte velkou nádobu (1.5 l) pod kávovou a mléčnou výpusť.
8 Stiskněte tlačítko OK pro začátek odvápňování.

- Stroj vypouští celý odvápňovací roztok v pravidelných intervalech skrze kávovou a mléčnou 
výpusť (to trvá cca 25 minut).

9 Nechte stroj vypouštět odvápňovací roztok dokud není nádrž na vodu prázdná. 
Vyjměte a vyprázdněte nádobu a karafu na mléko.
10 Odeberte a vyprázdněte odkapávací zásuvku. Poté ji do stroje vraťte.
11 Propláchněte vodní nádrž a naplňte ji čerstvou vodou až po ukazatel CALC CLEAN. 
Poté ji do stroje vraťte.R
12 Naplňte karafu na mléko vodou po značení MIN a poté ji vraťte do stroje. Umístěte 
nádobu pod obě výpusti. a
13 Stiskněte tlačítko OK pro začátek proplachovacího cyklu (to trvá cca 4 minuty).

CALC

CLEAN

- Na displeji se objeví ikona signalizující, že je průplach dokončen
14 Propláchněte vodní nádrž a naplňte ji vodou po značení MAX. Poté ji vraťte zpět do 
stroje.
15 Stiskněte tlačítko OK pro ukončení odvápňování.
16 Umístěte nádobu pod kávovou a mléčnou výpusť.
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Stisknutím tlačítka ESC ůžete odvápňování či proplachování přerušit. Na displeji se 

zobrazí následující ikona. Pro opětovné pokračování stiskněte tlačítko OK.

1 Vyjměte a vyprázdněte odkapávací zásuvku. Poté ji zasuňte zpět do stroje. 



17 Na displeji se zobrazí následující ikona, která signalizuje, že se stroj zahřívá.
- Stroj provádí automatický výplach
18 Odeberte a vyčistěte karafu na mléko (viz kapitola čištění a údržba), sekce "týdenní 
čištění karafy na mléko". Vložte vodní výpusť do stroje.
19 Odeberte a vyprázdněte odkapávací zásuvku. Poté ji do stroje vraťte.
20 Odeberte a propláchněte varnou skupinu (viz kapitola "Čištění a údržba, sekce 
Čištění varné skupiny").
Stroj je nyní připraven k použití.

Přerušení odvápňovacího cyklu.
Jakmile začne odvápňovací cyklus, musíte jej dokončit aniž byste stroj v jeho průběhu 
vypnuli. V případě že se zaseknete v průběhu cyklu, dojde k selhání napájen či v případě 
nechtěného odpojení napájecího kabelu můžete cyklus opustit stisknutím tlačítka 
standby. Pokud se toto stane, vyprázdněte a propláchněte nádrž na vodu a poté ji 
naplňte až po ukazatel CALC CLEAN. Před přípravou jakéhokoli nápoje následujte 
instrukce v kapitole "První instalace", sekce "manuální průplach". Pokud nebyl cyklus 
dokončen, stroj bude vyžadovat další odvápnění. To proveďte  při nejbližší vhodné 
příležitosti. 

Varovné ikony a chybové kódy 
Varovné signály jsou zobrazeny červeně. Níže najdete seznam varování, 
která se mohou na displeji objevit a jejich význam.
- Naplňte nádrž čerstvou vodou až po ukazatel MAX.

- Zásobník kávových zrn je prázdný. Doplňte kávová zrna.
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- Varná skupina není ve stroji. Zasuňte ji tam.

- Zavřete služební dvířka.

- Odstraňte nádobu na mletou kávu a vyprázdněte ji.

- Příliš mnoho prachu ve varné skupině. Vyčistěte ji.T
- Pokud se objeví chybový kód, zkontrolujte sekci "význam chybových kódů" pro 

zjištění významu kódu a řešení problému. Stroj nemůže být používán, pokud je ikona 
na displeji.

- Zapomněli jste umístit víčko na přihrádku na předemletou kávu. Pokud jej neumístíte zpět do 
30 sekund, displej se vrátí do hlavní nabídky a příprava nápoje bude zastavena.

Význam chybových kódů
Chybový kód Problém Příčina Řešení
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1 Zablokovaný mlýnek na kávu Zablokované potrubí Vyčistěte potrubí rukojetí 
multifunkčního nástroje či 
lžíce. 

3 - 4 Varná skupina nemůže být 
odebrána.

Varná skupina není ve 
správné pozici.

Zavřete dveře údržby. 
Vypněte a zapněte stroj. 
Počkejte na ikonu "stroj 
připraven"a poté vyjměte 
varnou skupinu.

5 Problém vodního okruhu. Vzduch ve vodním okruhu. Několikrát vyndejte a zase 
zandejte vodní nádrž. 
Ujistěte se že ji vkládáte do 
stroje správně. Zkontrolujte, 
zda je přihrádka nádrže 
čistá..

Jiné chybové kódy Vypněte stroj a znovu jej 
zapněte po 30 sekundách. 
Učiňte tak dvakrát či 
třikrát.

Pokud řešení uvedená výše nepomohou odstranit ikonu chybového kódu z displeje a 
přivést stroj do normálního provozu, kontaktujte horkou linku Gaggia. Kontakty lze 
nalézt v záruční knížce či na   www.gaggia.com/n-m-co/espresso/world-wide or 
www.gaggia.it/n-m-co/espresso/contact.

Objednávání doplňků
Pro vyčištění a odvápnění stroje, používejte pouze produkty  Gaggia. Tyto produkty 
mohou být zakoupeny v autorizovaných servisech či u místního prodejce.

Záruka a podpora 
Pro více informací a podporu navštivte www.gaggia.com/n-m-co/espresso/
world-wide or www.gaggia.it/n-m-co/espresso/contact nebo si přečtěte 
záruční knížku.
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- Aquaclean filtr

- Mazadlo varné 
skupiny

- Odmašťovací 
tablety

- Odvápňovací 
roztok 



Recyklace
- Tento symbol znamená, že by se strojem nemělo být zacházeno stejně jako s běžným

komunálním odpadem. (2012/19/EU).
- Dodržujte pravidla a nařízení platná ve vaší zemi pro konkrétní sadu

elektrických a elektronických produktů Správná likvidace pomáhá předcházet 
negativním následkům na životní prostředí a lidské zdraví. 

Řešení problémů
Problém Příčina Řešení

Stroj se nezapne. Stroj je odpojen. Zkontrolujte, že je napájecí kabel 
připojen správně.

Stroj je v DEMO módu. Standby tlačítko bylo stisknuto po 
více než 8 sekund. 

Vypněte a zapněte stroj.

Odkapávací zásuvka je 
rychle naplněna.

Toto je normální. Stroj využívá vodu k 
proplachování vnitřního okruhu a varné 
skupiny. Určité množství vody proudí zkrz 
vnitřní systém přímo do odkapávací 
zásuvky.

Vyprázdněte odkapávací zásuvku, 
pokud se na krytu odkapávače objví 
ikona "drip tray full".

Umístěte hrnek pod výpust pro sběr 
proplachující vody. 

Ikona plné nádoby na kávovou 
sedlinu přetrvává.

Nádoba na kávovou sedlinu byla 
vyprázdněna když byl stroj vypnut

Vždy vyprazdňujte nádobu na kávovou 
sedlinu když je stroj zapnutý. Pokud je 
nádoba vyprázdněna když je stroj 
vypnutý, počítadlo nápojů se neresetuje. 
V takovém případě zůstane ikona svítit.

Nádoba na kávovou sedlinu byla 
vrácena do stroje moc rychle

Nevracejte nádobu, dokud k tomu nejste 
vyzváni zprávou na displeji.

Nelze odebrat varnou skupinu. Varná skupina není ve správné pozici. Zavřete dveře údržby. Vypněte a 
zapněte stroj. Čekejte na obrazovku 
signalizující, že je stroj připraven a 
poté vyjměte varnou skupinu.

Nádoba na kávovou sedlinu není 
odebrána.

Nejprve odstraňte nádobu na 
kávovou sedlinu
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Varná skupina není ve správné pozici. Varná skupina nebyla dána do klidové 
polohy před návratem do stroje. Ujistěte 
se, že je páka v kontaktu se základnou 
varné skupiny a že je hák varné skupiny 
ve správné pozici.

Restartujte stroj. Vraťte odkapávací 
zásuvku a nádobu na kávovou sedlinu 
zpět do stroje. Zavřete dvířka údržby a 
znovu restartujte stroj. Poté zkuste znovu 
vložit varnou skupinu zpět.

Stroj stále provádí odvápňovací 
proceduru.

Při odvápňování nemůžete vyjmout 
varnou skupinu. Nejprve nechte 
dokončit odvápnění a poté vyjměte 
varnou skupinu.

Káva je vodnatá nebo má 
příliš málo créma.

Mlýnek je nastaven na hrubé mletí.  Nastavte mlýnek na jemnější mletí

Kávová směs není správná. Změňte kávovou směs

Stroj se nastavuje. Připravte pár šálků kávy.

Varná skupina je špinavá Vyčistěte varnou skupinu.

Káva uniká z výpusti na kávu. Výpusť je ucpaná. Vyčistěte výpusť a její díry čističem 
trubek.

Káva není dost horká. Používáte příliš studené šálky. Předehřejte šálky opláchnutím horkou 
vodou.

Teplota je nastavena příliš nízko. Nastavte teplotu na vysokou.

Přidali jste mléko. Ať je mléko, které jste přidali, studené či 
teplé, vždy do určité míry sníží teplotu 
kávy.

Stroj mele kávová zrna, 
avšak káva nevychází.

Je nastaveno příliš jemné mletí. Nastavte hrubší mletí.

Varná skupina je špinavá Vyčistěte varnou skupinu.

Výpusť na kávu je špinavá Vyčistěte výpusť a její díry čističem 
trubek.
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Varná skupina nemůže být 
vložena



Potrubí pro kávu je zablokované. Vyčistěte potrubí rukojetí 
multifunkčního nástroje či lžíce. 

Káva je vydávána příliš 
pomalu.

Je nastaveno příliš jemné mletí. Nastavte hrubší mletí.

Varná skupina je špinavá. Vyčistěte varnou skupinu

Potrubí pro kávu je zablokované.. Vyčistěte potrubí rukojetí 
multifunkčního nástroje či lžíce.

Okruh stroje je zablokován vodním 
kamenem.

Odvápněte stroj. 

Mléko nepění.. Karafa na mléko je špinavá či není 
správně vložena.

Vyčistěte karafu a ujistěte se, že je 
vložena správně.

Výpusť na mléčnou pěnu není plně 
otevřena.

Zkontrolujte, že je výpusť na mléčnou 
pěnu ve správné poloze.

Karafa na mléko nebyla kompletně 
složena.

Zkontrolujte že byly použity všechny 
části a že je karafa kompletní..

Typ mléka není vhodný na pěnění. Testovali jsme následující typy mléka, u 
kterých je potvrzeno, že jsou pro 
pěnování vhodné: polotučné či 
Plnotučné kravské mléko, sojové mléko 
a mléko bez laktózy. Jiné typy testovány 
nebyly a jejich použití může vést k 
malému množství pěny

Voda pod strojem. Odkapávací zásuvka je příliš 
plná a přetéká.

Když se objeví indikátor "drip tray full", 
Vyprázdněte odkapávací zásuvku. Tu 
vyprázdněte také vždy před odvápněním.

Stroj není umístěn na horizontálním 
povrchu.

Umístěte stroj na horizontální povrch 
aby mohl "drip tray full" indikátor 
pracovat správně.
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Filtr byl právě aktivován. Musíte připravit alespoň 10 šálků 
(100ml), než budete moci aktivovat nový 
filtr. Buďte opatrní, protože se po 
aktivaci zvýší automaticky číslo na 
počítadle filtrů.

Filtr nemůže být 
aktivován a stroj 
vyžaduje odvápnění.

Již jste 8x vyměňovali filtr. Po osmi 
výměnách je odvápnění nutné.

Nejprve odvápněte stroj a až poté 
nainstalujte filtr.

Filtr nebyl nainstalován včas poté, co 
kontrolka filtru začala blikat.

Nejprve odvápněte stroj a až poté 
nainstalujte filtr.

Filtr nebyl nainstalován po první instalaci, 
ale až po přípravě cca 50 šálků kávy (100 
ml). .Před instalací filtru musí být stroj 
kompletně zbaven vodního kamene.

Nejprve odvápněte stroj a až poté 
nainstalujte nový filtr.. Po odvápnění je 
počítadlo filtrů nastaveno na 0/8. Vždy 
potvrďte aktivaci filtru v menu stroje, 
mimo jiné také po výměně filtru. 

AquaClean filtr nebyl během první 
instalace správně aktivován.

Následujte instrukce na displeji do 
doby, kdy obdržíte potvrzení, že byl 
filtr aktivován.

AquaClean filtr je 
nainstalován, ale objevuje 
se zpráva o odvápnění.

Po osmi výměnách  filtru je nutné 
odvápnění.

Nejprve odvápněte stroj a až poté 
nainstalujte nový filtr. Po odvápnění je 
počítadlo filtrů nastaveno na 0/8. Vždy 
potvrďte aktivaci filtru v menu stroje, 
mimo jiné také po výměně filtru. 

Zpráva o odvápnění se 
objeví ještě před osmou 
výměnou filtru.

Během první instalace jste AquaClean filtr 
nenainstalovali správně.

Nejprve odvápněte stroj a až poté 
nainstalujte nový filtr. Vždy potvrďte 
aktivaci filtru v menu stroje.

Nainstalovali jste filtr až po nějaké době 
používání.

Neaktivovali jste výměnu filtru v menu.

Nevyměnili jste filtr, když začal symbol 
filtru blikat.

Filtr do stroje nepasuje. Je potřeba z filtru odstranit vzduch. Nechte bublinky z filtru vyjít. 
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AquaClean filtr nemůže být 
aktivován, protože se fajfka 
neobjeví na displeji.



V nádrži na vodu je stále voda. 

Snažíte se nainstalovat jiný filtr, než je 
AquaClean

 Pouze AquaClean filtr bude pasovat.

Poznámka: Pokud jste nedokázali vyřešit váš problém s použitím informací z této 
tabulky, kontaktujte vašeho místního prodejce či autorizovaný servis. Kontakt je 
uveden v záruční knížce nebo na www.gaggia.com/n-m-co/espresso/world-wide or
www.gaggia.it/n-m-co/espresso/contact.
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Před instalací filtru nádrž vyprázdněte
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