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OBECNÁ PRAVIDLA POUŽITÍ
Pozorně si pročtěte tento návod k obsluze i příslušné záruční podmínky.
Přístroj je nutné zapojit do uzemněné zásuvky. Přístroj je nutné udržovat v čistotě častým mytím nástavce na přípravu espressa (U),
odkapávače (Y), páky na kapsle (S), nádržky (Q), trysky páry (P) a ventilu páry (O).
VELMI DŮLEŽITÉ: přístroj nikdy neponořujte do vody ani jej neumisťuje do myčky na nádobí. Vodu v nádržce (Q) je nutné pravidelně
vyměňovat. Když je nádržka prázdná, přístroj nezapínejte.
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ČÁSTI STROJE
A
B

C

D

E

Hlavní vypínač
(je-li spínač dole, přístroj je zapnutý)
Levý spínač přípravy kávy
nahoru: příprava lungo espressa;
dolů: příprava espressa.
Spínač přípravy páry
nahoru: odvápnění okruhu páry;
dolů: zapnutí páry
Pravý spínač přípravy kávy
nahoru: příprava lungo espressa;
dolů: příprava espressa.
Světlo spínače

F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Světlo pro levou jednotku přípravy
kávy
Zelené světlo páry/odvápnění
Světlo pro pravou jednotku přípravy
páry
Ohřívání šálků
Síťový kabel
Ukazatel teploty v bojleru u levé
jednotky přípravy kávy
Víko nádržky
Ukazatel teploty v bojleru u pravé
jednotky přípravy kávy
Místo pro umístění šálku
Ventil páry
Tryska páry
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Q
R
S
TD
TS
U
V
W
X
Y
Z

Nádržka
Ukazatel hladiny vody v nádržce
Páka na kapsle Iperespresso
Pravá jednotka pro přípravu kávy
Levá jednotka pro přípravu kávy
Nástavec na přípravu espressa
Sériové číslo stroje
Hadička pro nasávání vody (uvnitř
nádržky s vodou)
Ukazatel hladiny odkapávače
Odkapávač
Ukazatel maximální hladiny vody
v nádržce

KAPSLE "METODO IPERESPRESSO"
Kávovar FrancisFrancis X2.1 je určen pro použití výhradně s kapslemi „Metodo Iperespresso“.
Tento systém se vyznačuje jednoduchou a praktickou obsluhou a zaručuje tyto výhody:
• záruku kvalitního illy espressa;
• hustou pěnu, která vydrží déle než 15 minut;
• žádný kontakt mezi strojem a extrahovanou kávou;
• zvýšenou čistotu a hygienu spotřebiče;
• minimální údržbu spotřebiče.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Pozorně si pročtěte tyto pokyny.
Při používání Vašeho kávovaru je nutné vždy dodržovat tyto bezpečnostní pokyny:
• Přístroj mohou používat jen dospělé osoby, které jsou v normálním psychickém či fyzickém stavu. Když přístroj používají děti, nebo se
používá v jejich přítomnosti, je nutné zajistit neustálý dozor.
• Tento přístroj je určen k „výrobě kávy espresso“ a k „ohřívání nápojů“. Dbejte při práci zvýšené opatrnosti, aby se zabránilo opaření
proudem vody, opaření párou nebo další zranění nevhodným použitím přístroje.
• Přístroj používejte jen k účelům, ke kterým je určen. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za poškození přístroje způsobené špatným
zacházením a nedodržením pokynů. Nenese ani odpovědnost za škody způsobené používáním přístroje k jiným účelům, než k přípravě
kávy.
• Po vybalení přístroje se přesvědčte, že není poškozen. V případě, že zjistíte nějakou závadu, přístroj nepoužívejte a kontaktujte
kvalifikovaného technika.
• Neinstalujte přístroj v prostorech, kde může teplota dosáhnout či klesnou pod 0°C/32°F (pokud voda zmrzne, může dojít k poškození
přístroje) nebo překročit 40°C/104°F.
• Zkontrolujte, zdali elektrické napětí v zásuvce odpovídá údajům uvedeným na štítku s údaji na přístroji. Přístroj zapojujte jen do
uzemněné zásuvky s minimálním proudem 16A, vyžaduje-li se napětí 230 voltů
• Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škodu způsobenou selháním přístroje na základě nesouladu stanov týkajících se provozního
uzemnění.
• Pokud zástrčka a zásuvka vzájemně neodpovídají, zástrčku musí vyměnit jen kvalifikovaný pracovník.
• Pro ochranu zařízení před poškozením a prevencí proti úrazu jiných osob, nezapojujte napájecí kabel v nebezpečném pásmu.
• Zařízení by mělo být instalováno:
- na místě, kde jej mohou používat a servisovat pouze školené osoby;
- na rovném povrchu, ve větrané místnosti a v dostatečné vzdálenosti od zdroje vody.
Přístroj je zakázáno instalovat / používat:
- venku
- na elektrickém nebo plynovém vařiči nebo vkládat do rozehřáté trouby
- v případě, že síťový kabel nebo zásuvka jeví známky poškození nebo je přímo viditelně poškozený. V takovém případě přístroj vraťte
nejbližšímu autorizovanému distributorovi k náležité kontrole závad
- v blízkosti tekoucí vody
• Nedotýkejte se horkých povrchů.
• Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem přístroje, může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo poranění
osob.
• V případě zjištění závady nebo selhání přístroje přístroj vypněte, ale nepřemisťujte jej. Veškeré opravy, které jsou zapotřebí, musí
provádět pouze osoba k tomu oprávněná přímo dodavatelem. Pokud nastane situace zmíněná v tomto článku, může být bezpečná práce
s přístrojem narušena.
• Nikdy neponořujte síťový kabel, zástrčku nebo samotný přístroj do vody ani jiné kapaliny. aby se předešlo popálení způsobené požárem,
poranění elektrickým výbojem nebo jiným zraněním.
• Před vytažením síťového kabelu ze zástrčky se ujistěte, že hlavní vypínač je (A) v pozici nahoru.
• Vytáhněte síťový kabel ze zástrčky v případě, že:
- přístroj není zrovna používán;
- se přístroj čistí;
- se vodní nádržka zrovna plní.
• Nechte přístroj vychladnout před přidáváním, odebíráním příslušenství nebo před zahájením čištění.
• Přístroj nikdy nesmí být čištěn pod tekoucí vodou.
• Nikdy přístroj neponořujte do vody ani jej nevkládejte do myčky na nádobí.
• Vrchní část kávovaru je opatřena ohřívací plošinou, jež slouží k uchovávání šálků při optimální teplotě
UPOZORNĚNÍ: Ohřívací plošina, která slouží jako ohřívač šálků (Obr.1)
- POVRCH OHŘÍVAČE ŠÁLKŮ MŮŽE DOSÁHNOUT VYSOKÝCH TEPLOT.
- NEDOTÝKEJTE SE OHŘÍVAČE ŠÁLKŮ ŽÁDNOU ČÁSTÍ VAŠEHO TĚLA.
- NEPŘIKRÝVEJTE KÁVOVAR ANI OHŘÍVAČ ŠÁLKŮ UTĚRKAMI ANI ŽÁDNÝMI JINÝMI PŘIKRÝVACÍMI MATERIÁLY

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.
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UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU
Uveďte zařízení do provozu dle pokynů uvedených v tomto manuálu.

ZAPNUTÍ
Zkontrolujte, zda je voda v nádržce. Pro naplnění nádržky ji vyjměte a do správného otvoru (Obr.2) napusťte vodou.
Kávovar zapojte do sítě. Nádržku vraťte zpět na své místo tak, aby hadička nasakující vodu nebyla někde zachycená.
Spotřebič zapnete tak, že páčku hlavního spínače (A) zmáčknete směrem dolů (obr. 3). Poté se rozsvítí kontrolka (E) a kontrolky (F H G)
začnou blikat. Odkládací plocha pro zahřátí šálků se začne zahřívat a po 15 minutách dosáhne běžnou provozní teplotu.
Poznámka: Pokud chcete mít k dispozici horké šálky, doporučujeme zapnout přístroj zhruba 30 minut před přípravou kávy. Pro optimalizaci
provozu kávovaru doporučujeme použít maximálně 25 šálků.
Ručičky teploměru (K-M) (obr. 4) budou stoupat, dokud nebude dosaženo správné provozní teploty. Po jejím dosažení se rozsvítí kontrolky
(F-H-G) (obr. 5). Pokud se kontrolky nerozsvítí, obraťte se na kapitolu ŘEŠENÍ ZÁVAD.
Poznámka: Před prvním zapnutím přístroje, nebo po dlouhém období nečinnosti, se doporučuje kávovar několikrát propláchnout bez kapsle stisknutím spínačů (B a D) dolů, nebo nahoru (obr.9/10).

PŘÍPRAVA KÁVY
Kávovar X2.1 je určen výhradně pro použití s kapslemi "metodo Iperespresso" (obr. 6). Dokáže připravit jednu až dvě kávy najednou, jelikož
je vybaven dvěma na sobě nezávislými varnými zdroji (jednotkami).
Ujistěte se, že nádržka je naplněná čerstvou vodou.
Pro přípravu kávy nepoužívejte destilovanou vodu.
Ujistěte se, že světelné diody (F a H) jsou rozsvíceny (Obr.5).
Otočte držák kapslí (S), vložte do něj kapsli (Obr.7) a držák nasaďte zpět do varné jednotky a otočte jej tak, aby byl ve správné poloze
zajištěn (obr. 8).
Přístroj je opatřen dvěma na sobě nezávislými nástavci (Obr.11), které můžou být odejmuty dle potřeb uživatele.
Přístroj má předem přednastavené dávkování jak pro malé espresso, tak i pro velké (espresso lungo).
• Pohnutím spínače (B nebo D) směrem dolů (obr.9) nám přístroj připraví malé espresso – nedržte spínač déle než 3 sekundy
(automatický režim dávkování).
• Pohnutím spínače (B nebo D) směrem nahoru (obr.10) nám přístroj připraví velké espresso Lungo – nedržte spínač déle než 3 sekundy
(automatický režim dávkování).
POZNÁMKA: Pro přípravu espressa nebo espressa lungo používejte správné kapsle. Při přípravě espressa lungo neměňte přednastavené
velikosti nápojů a použijte správné kapsle speciálně navržené pro přípravu espressa lungo. (Obr. 12) Před přípravou espressa lungo
odstraňte podstavec šálku.
Pokud chceme získat menší množství kávy, než je čas doby extrakce, která je již automaticky přednastavena, stačí, když během přípravy
kávy pohneme spínačem dávkování opět tím samým směrem (manuální režim vypnuto)
Dávkování, které provádí přístroj automaticky, je možné upravit. Pokud podržíme spínač na více než 12 sekund po dobu extrakce, přístroj
zahájí režim programování. V momentě, kdy uvolníme spínač, si program zapamatuje Vámi určenou dobu extrakce.
Pro každou varnou jednotku je možné nastavit 2 různé programy (tj.4 celkem).
Poté, co je káva připravena, uvolněte páku na kapsle a odstraňte použitou kapsli tak, že ji vyklopíte otočením páky o 180°.
POZNÁMKA: Kávovar automaticky přeruší natékání, pokud louhování trvá přibližně 1 minutu. V takovém případě diody (F nebo H) začnou
blikat v pomalých intervalech, jež indikují, že byl cyklus přerušen. Pro návrat do původního nastavení kávovaru jej vypněte a opět zapněte
pomočí hlavního spínače.
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PARNÍ TRYSKA A ŠLEHÁNÍ MLÉKA (pouze u některých
modelů)
Přístroj je vybaven parní tryskou (P), která se ovládá spínačem (C). Pokud svítí kontrolka (G), přístroj je připraven pro práci s párou (obr.13).
Pro našlehání mléka, při přípravě cappuccina, nalijte do nerezové konvičky mléko (lepších výsledků dosáhnete s plnotučným mlékem) a
postupujte podle následujících instrukcí:
•

Ujistěte se, že kontrolka (G) svítí; spínač stlačte dolů (obr. 13), nechte z výpusti trysky vytéct zbytkovou vodu, dokud nezačne z trysky
proudit pára a poté spínač opět stlačte dolů (obr. 13), čímž se proud páry přeruší.

•

Ponořte trysku (P) do nádobky s mlékem a spínač stlačte dolů (obr. 13).

•

Po našlehání požadovaného množství pěny stlačte spínač znovu dolů (obr. 13), čímž zastavíte tok páry.

•

Nalijte našlehané mléko do šálku s kávou.

DŮLEŽITÉ: Po skončení doporučujeme vždy z parní trysky (P) odstranit veškeré zbytky mléka. Parní trysky se nikdy nedotýkejte
přímo prsty (obr. 14). Zbytky mléka z výpustních dírek trysky odstraníte tak, že vypustíte malé množství páry.
Přístroj je vybaven ochranným zařízením, které automaticky zastaví vypouštění páry po jedné minutě nepřetržitého provozu.
UPOZORNĚNÍ: Při doteku parní trysky (P) může dojít k vážným popáleninám. Nenechte vařící mléko nebo vodu přetéct, jinak
hrozí opaření rukou.

PŘÍPRAVA HORKÉ VODY
Jakmile je přístroj připraven k vypouštění páry, naplňte nerezovou konvičku s požadovaným množstvím vody, kterou chcete ohřát. Ponořte
parní trysku (P) do konvičky a stlačte tlačítko dolů (obr. 13). Pára tak vodu ohřeje.
Po dosažení požadované teploty vody stlačte spínač znovu dolů (obr. 13), čímž zastavíte tok páry.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
K zajištění správné funkce a vždy kvalitní kávy se doporučuje přístroj čistit pravidelně a opravdu pečlivě.
Čištění a údržbu je nutné provádět, když je přístroj vychladlý a odpojený od zdroje napájení:
• vyčištění nádržky na vodu(Q) a víko (L) (obr.18)
• omyjte páku na kapsle pod tekoucí vodou (obr.16)
• vyčištění odkapávače (Y) (obr.17)
• vyčistění místa pro umístění šálků (N)
• vyčištění trysky(P) a ventilu páry(O). Pro důkladné čištění ventilu je potřeba ho vyjmout z ramene otáčivým pohybem proti směru
hodinových ručiček a důkladně ho vyčistit i z vnitřní strany (Obr.15).
VAROVÁNÍ:
Nečistěte přístroj pomocí agresivních čisticích prostředků (metanol, metylchlorid, aceton, aromatické uhlovodíky), které mohou způsobit
poškození povrchů.
Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte přístroj od zdroje napájení.
− Neumývejte nádržku na vodu (Q) a odkapávač (Y) v myčce nádobí.
− Opatrně odstraňte odkapávač (Y) v případě, pokud se ukazatel hladiny odkapávače (X) začne objevovat v otvoru, který se nachází mezi
dvěma kávovými jednotkami.
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ODVÁPNĚNÍ/PROPLÁCHNUTÍ
Potřeba odstraňovat z přístroje vodní kámen závisí na tvrdosti vody, době provozu a množství uvařené kávy.
Přístroj je vybaven automatickým programem, který umožňuje optimalizaci čisticího cyklu a odstranění zbytků vodního kamene z vnitřku
přístroje.

UPOZORNĚNÍ: Pokud není odvápnění prováděno pravidelně, může dojít ke zhoršení fungování zařízení, což si může vyžádat
opravu v servisním středisku.
Přístroj uživatele upozorňuje, když je třeba spustit program odvápnění. Kontrolky (E) a (G) se
rozblikají. Přístroj pokračuje v běžném provozu. Po průběhu přednastaveného počtu cyklů přestane
přístroji fungovat pára. Jakmile přístroj dosáhne tohoto stavu, je třeba spustit odvápňovací program.
Nicméně i tak je možné dále připravovat kávu.

DŮLEŽITÉ: Odvápnění probíhá zároveň jak na varné, tak na parní jednotce.

PŘÍPRAVA
DŮLEŽITÉ: V nádržce rozpusťte obsah 2 sáčků odvápňovacího přípravku ve 3 litrech vody.
Zapněte přístroj.
Vyčkejte dokud se nerozsvítí kontrolky kávovaru (F a H) a kontrolka páry (G).
Pod parní trysku (O) umístěte nádobku s objemem nejméně 1 litr.
Pod každou výpusť jednotek (L-T) umístěte nádobku s objemem nejméně 1 litr.

VÝBĚR ODVÁPŇOVACÍHO PROGRAMU
Odvápňovací program zvolíte tak, že podržíte tlačítko páry (C) v horní pozici po dobu 8 vteřin.
Po uvolnění spínače (C) se rozblikají všechny kontrolky, což indikuje, že byl cyklus zvolen.
UPOZORNĚNÍ: Po spuštění by měl celý program proběhnout do 15 vteřin. Pokud bude program od jeho spuštění trvat déle než 15
vteřin, přístroj odvápňovací program ukončí a přepne se do pohotovostní režimu.
SPUŠTĚNÍ ODVÁPŇOVACÍHO PROGRAMU
Aktivujte program. Stejné tlačítko, jako při výběru odvápňovacího programu (C) přepněte do horní
polohy a přidržte méně než 2 vteřiny. Během odvápňovacího programu kontrolky (E) a (G) rychle
blikají. V této fázi přístroj automaticky distribuuje připravený odvápňovací roztok. Roztok je dávkován
automaticky v přednastavených intervalech.

Na konci odvápňovacího cyklu bliká pouze spouštěcí tlačítko ON/OFF (E) a informuje tak uživatele, že by měl být spuštěn proplachovací
program, který je popsán níže.

Vyprázdněte všechny nádoby, které jste předtím naplnili roztokem pro odvápnění.
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ZÁVĚREČNÁ FÁZE PROPLÁCHNUTÍ
Na konci odvápňovacího programu varné a parní jednotky vyprázdněte nádržku, důkladně ji vymyjte pod tekoucí vodou a znovu jí naplňte
čerstvou vodou.

Pod parní trysku (O) umístěte nádobku s objemem nejméně 2 litry.
Pod každou výpusť jednotek (L-T) umístěte nádobku s objemem nejméně 1 litr.

Program propláchnutí zahájíte tak, že tlačítko páry (C) přepnete do horní polohy a přidržíte ho na méně
než 2 vteřiny Všechny kontrolky začnou rychle blikat. Voda je během proplachovacího programu
dávkována automaticky v přednastavených intervalech.

Na konci proplachovacího cyklu vyprázdněte nádoby. Přístroj se přepne zpět do běžného pracovního režimu.
UPOZORNĚNÍ:
•

Roztok distribuovaný během odvápňovacího procesu nepijte. Přístroj může být používán pro přípravu kávy pouze po dokončení
odvápňovacího programu. Pro odvápnění doporučujeme používat k tomu určený speciální přípravek. Pokud není odvápnění
provedeno, vodní kámen může ucpat hydraulický okruh. To může vést ke zhoršení provozu přístroje nebo k jeho poruše.

•

Pokud dojde k výpadku proudu, tak po jeho obnovení rychle bliká kontrolka páry (G) a to 10krát každých 5 vteřin. To
znamená, že je nutné dokončit odvápňovací/proplachovací program. Opět zmáčkněte tlačítko páry (C) do horní polohy, čím se
program restartuje.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Materiál kávovaru : nerezová ocel
3 nezávislé indikátory teploty (měď a nerezová ocel)
3 pumpy pod tlakem 15 barů (1,5 Mpa)
Výkon: 2400 W (EU)
Objem nádržky: 5 litrů
Hmotnost: 22 kg
Rozměry: 46 cm (šířka) x 39 cm (výška) x 36 cm (hloubka)
Hodnoty hluku při zatížení 72 dB, odchylka 2,5 dB.
Objem odkapávací misky: 1 litr (cca 100 cyklů ).
Elektronické řízení teploty.
Parní tryska.
Horká vrchní část, která slouží pro zahřívání šálků na ideální teplotu.
Možnost volit různá množství nápoje (2 pro každou jednotku).
Výrobce si vyhrazuje právo provést změny nebo vylepšení bez upozornění.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka nekryje poškození způsobená:
1. Zavápněním nebo zanedbáním pravidelného odvápňování
2. Poškozením způsobené nesprávným používáním nebo instalací, které odporuje tomuto návodu
3. Běžným opotřebením jako jsou škrábance, promáčkliny atd.
4. Poškozením způsobeném během poštovní přepravy pokud kávovar není v originálním balení

Navíc záruka nekryje náklady na opravy u přístrojů, se kterými manipulovalo technické centrum bez oprávnění, která bude v plné
výši hradit zákazník.
Změnami provedenými na přístroji
Přístroj slouží výhradně k přípravě kávy
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ŘEŠENÍ ZÁVAD
ZÁVADA

Rychlé blikání kontrolky
(F) nebo (H) u kávové
jednotky

ŘEŠENÍ

PŘETRVÁNÍ
PROBLÉMU

Přejděte na jeden z následujících kroků:
-

vypněte přístroj;

-

pokud je potřeba, doplňte vodu do nádržky;

-

zapněte přístroj a vyčkejte na rozsvícení modré diody (F nebo H) u obou kávových
jednotek.

Pokud kontrolky i přesto stále rychle blikají, zopakujte celý postup.
I přes uvedený problém je možné používat operační jednotky (varnou i parní)

Rychlé blikání kontrolky
(G) u parní jednotky.

Přejděte na jeden z následujících kroků:
-

vypněte přístroj;

-

pokud je potřeba, doplňte vodu do nádržky;

-

zapněte přístroj a vyčkejte na rozsvícení všech kontrolek;

-

umístěte nádobu pod trysku páry a otevřete parní vypínač (C) směrem dolů;

-

hýbejte s vypínačem (C) směrem dolů

I přes uvedený problém je možné používat varné jednotky

Kávovar přestal
připravovat kávu.

Chybějící voda v nádržce:
-

ihned doplňte vodu do nádržky;

-

uvolněte páku na kapsle z přístroje a zapněte spínač výdeje kávy;

-

vyčkejte až do momentu, kdy z kávových jednotek začne vytékat voda.

I přes uvedený problém je možné používat varné jednotky

Spínač na páru (C) je
otevřen
a
pára
se
neobjevuje

Z přístroje vytéká
samovolně voda.

Zkontrolujte:
-

množství vody v nádržce;

-

dioda (G) svítí;

-

vydává páru.

-

vypněte přístroj;

-

odpojte přístroj ze sítě;

-

po několika minutách přístroj opět zapněte.

Při přípravě kávy vytéká
z varné jednotky voda.

-

Zkontrolujte, že je správně umístěn filtr a páka.
Zkuste to znovu s použitím jiné kapsle.

Přístroj je zapnutý, ale
kontrolka hlavního
vypínače (E) nesvítí

Zkontrolujte napájení a kabely do sítě. Zkontrolujte, že je kabel připojen jak k zařízení tak
k síti

RADY:
Aby jste vždy docílili kvalitního espressa nezapomínejte:
Před použitím šálku ho vždy nahřát (na ohřívači šálků nebo pomocí vroucí vody);
připravujte espresso vždy, až se rozsvítí kontrolky (F a H);
nechte odtéct malé množství vody před a po používání přístroje, abyste jej udrželi v co nejlepším stavu;
zapněte přístroj min. 20 minut před použitím;
pravidelně vyměňujte vodu v nádržce (minimálně 2x týdně);
je doporučeno používat vodu s nízkým obsahem vápníku, aby se předešlo zavápnění.
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Kontaktujte servisní
centrum

