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Spoštovani kupec, 

 
čestitamo vam za nakup vaše naprave. Pazljivo preberite 

naslednja navodila in jih upoštevajte, da preprečite 

morebiten nastanek škode. Ne prevzemamo odgovornosti 

za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja informacij in 

nepravilne uporabe. Za dostop do najnovejših navodil za 

uporabo in dodatnih informacij o izdelku skenirajte QR kodo 

na desni strani. 

 

VSEBINA 

Varnostna navodila 4 
Pregled naprave 5 
Pred prvo uporabo 6 
Priprava espressa 7 
Priprava kapučina in drugih kavnih specialitet 9 
Pogosto zastavljena vprašanja 10 
Nega in vzdrţevanje 12 
Odpravljanje teţav 13 
Odlaganje med odpadke 14 

 

TEHNIČNI PODATKI 
 

 

Številka izdelka (model) 10033729, 10035589 

Napajanje 220-240 V ~ 50/60 Hz 

Delovna moč 1050 W 

Kapaciteta rezervoarja (prostornina) 1.5 L 

Pritisk 15 Bar 

 

PROIZVAJALEC 
 

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemčija. 
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POZOR! 

Nevarnost telesnih poškodb! Da se izognete nevarnosti opeklin na 

vročih površinah in opeklin z vročo tekočino, pred čiščenjem ali 

premikanjem naprave ali njenih sestavnih delov napravo popolnoma 

ohladite / počakajte, da se enota popolnoma ohladi. 

VARNOSTNA NAVODILA 

• Pazljivo preberite navodila za uporabo, da se izognete nevarnosti fizičnih poškodb, 

poţara, električnega udara, telesnih poškodb in materialne škode. 

• Naprava je namenjena za pripravo kave s tlačnim filtrom ("Espresso") in za domačo 

uporabo v zaprtih prostorih. 

• Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso predvideni za uporabo. 

• Aparat lahko uporabljajo otroci, stari osem let in več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, 

zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri 

tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo aparata in razumejo 

posledične nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. 

• Popravila naprave lahko izvaja samo usposobljeno osebje in so potrebna, če je naprava 

poškodovana, je napajalni kabel ali vtič poškodovan, je bila polita ali pa so nanjo padli 

razno predmeti, če je bila naprava izpostavljena vlagi ali vodi, je padla ali ne deluje 

pravilno. 

• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo priporoča proizvajalec te naprave, da 

zagotovite pravilno delovanje naprave. 

• Pred uporabo naprave se prepričajte, da je rezervoar za vodo v napravi vedno 

napolnjen s potrebno / zadostno količino vode za predvideno uporabo, da se 

izognete poškodbam naprave. 

• Bodite na varni razdalji od vroče pare, ki uhaja iz enote. Ročaje ali ročice, ki so 

pritrjene na enoto ali njene sestavne dele, uporabljajte samo, če ţelite premakniti 

vroče komponente enote, na primer peno ali filter za kavo. 

• Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine, da ne pride do poškodb naprave in njene 

okolice. 

• Vtiča naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami. Kapljice vode iz rok lahko kapljajo na vtič, 

kar lahko v stiku z električno vtičnico povzroči električni udar. 

• Nadzirajte napravo med delovanjem. 

• Naprava in njeni sestavni deli naj bodo suhi, čisti in izven dosega nepooblaščenih 

oseb. 

• Nadzirajte otroke, ko se igrajo v bliţini naprave, da jih zaščitite pred poškodbami. 

• Enoto izključite iz električnega omreţja, ko je več ne uporabljate. 
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5 4 3 2 1 

PREGLED NAPRAVE 
 

 

 

1 Zgornji pokrov 8 Parni nastavek 

2 Nadzorna plošča 9 Ohišje / Glavna enota 

3 Pokrov pladnja za kapljanje 10 Majhno cedilo - za 1 skodelico 

4 Pokrov za rezervoarja za vodo 11 Večje cedilo - za 2 skodelici 

5 Rezervoar za vodo 12 Portafilter 

6 Regulator pare 13 Ţlica / potiskač v prahu 

7 Cev za paro 
  

Nadzorna plošča in funkcijske tipke 

 

(1) DOUBLE: Priprava 2 skodelic espressa 
(2) SINGLE: Priprava 1 skodelice espressa 
(3) POWER: Vklop in izklop naprave 
(4) MANUAL: Ročno upravljanje 

(5) STEAM: Funkcija pare za penjenje mleka 
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Opomba: Običajno je v prostoru pod rezervoarjem nekaj vode. To je treba redno 
odstranjevati in čistiti s čisto gobico. 

PRED PRVO UPORABO 

• Napravo vzemite iz embalaţe in PREVERITE, ali so vsi deli celi in 

nepoškodovani. 

• Očistite vse odstranljive dele in jih nato previdno posušite. 

• Napolnite rezervoar z vodo in spustite vodo za 2-3 skodelice brez kave, da 

odstranite prah in ostanke v napravi. 

 
Polnjenje rezervoarja za vodo 

 
   

1. Odprite pokrov rezervoarja in ga odstranite tako, da ga povlečete navzgor iz enote. 

2. Rezervoar napolnite s sveţo vodo. Prepričajte se, da nivo vode v rezervoarju ne 

presega oznake MAX. Zamenjajte rezervoar in ga rahlo potisnite navzdol, da 

odprete ventil na dnu rezervoarja. 

3. Rezervoar lahko napolnite tudi, ne da bi ga odstranili. Vodo napolnite 

neposredno v rezervoar. 
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Opomba: Pred uporabo se prepričajte, da je v rezervoarju voda. Če tega ne 
storite, se zmanjša življenjska doba črpalke. Vodo dodajte takoj, ko je nivo vode 
pod oznako MIN. 

Opomba: Doziranje espressa funkcije DOUBLE (dve skodelici) se samodejno 
ustavi po 40 sekundah. Doziranje espressa funkcije SINGLE (ena skodelica) se 
samodejno ustavi po 20 sekundah. Če ste izbrali MANUAL, se točenje espressa ne 
ustavi samodejno. Če želite ustaviti točenje espressa, morate ponovno pritisniti 
gumb MANUAL. 

PRIPRAVA ESPRESSA 
 

Predgrevanje 

 
1. Odprite pokrov rezervoarja in vlijte ustrezno količino vode v rezervoar. 

Upoštevajte, da nivo vode ne sme presegati nivoja MAX in ne sme biti niţji od nivoja 

MIN. 

2. Vtič vtaknite v vtičnico in pritisnite tipko POWER. Indikator POWER utripa in 

označuje, da se naprava segreva. Ko indikator neha utripati, se naprava 

popolnoma ogreje. 

 
Priprava espressa 

 

 

3. Z merilno ţlico odmerite količino fino mletega kavnega prahu v filter, ki ga 

izberete. Kavni prašek z ravnim koncem merilne ţlice enakomerno potisnite v 

filter. 

4. Sito poloţite v portafilter. Portafilter vstavite v napravo in ga obrnite v desno, 

da se zaskoči. 

5. Postavite 1 ali 2 skodelici za espresso pod portafilter in pritisnite tipko za ENO 

(1 skodelico), DVOJNO (2 skodelici) ali ROČNO, da začnete s pripravo espressa. 

Naprava se samodejno ustavi, ko je razdeljena ustrezna količina espressa. 
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Opomba: Nikoli ne odstranjujte portafiltra, ko naprava deluje. 

6. Po uporabi počakajte, da se naprava popolnoma ohladi. Šele nato odstranite 

portafilter, tako da ga obrnete v levo in odstranite. Odstranite tudi 

uporabljeno kavo iz sita. 

7. Sito in portafilter očistite z vodo. Površino naprave, pladenj za kapljanje in 

pokrov pladnja za kapljanje očistite z vlaţno krpo. 
 

 

Spremenite prednastavljeni čas funkcije SINGLE (ena skodelica) in DOUBLE (dve 

skodelici) 

 

Ko je naprava vklopljena, lahko spremenite prednastavljeni izhodni čas za funkcijo 

SINGLE – ena skodelica (20 sekund) in DOUBLE – dve skodelici (40 sekund). 

To storite tako: 

 
• Po ogrevanju naprave pritisnite in drţite gumb SINGLE ali DOUBLE pribliţno 3 

sekunde, dokler se črpalka ne zaţene. 

• Ko po določenem času doseţete ţeleno količino espressa, znova pritisnite 

gumb SINGLE ali DOUBLE, da ustavite točenje espressa. 

• Ko aparat izklopite in ponovno vklopite, si pomnilnik aparata zapomni ţeleni 

čas (količino espressa). 
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Opomba: Portafilter mora biti nameščen tako, da se lahko pripravi mlečna pena. 

POZOR! 

Nevarnost opeklin! Pazite, da je nastavek za paro vedno pod 
površino mleka. V nasprotnem primeru brizganje vročega mleka 
lahko povzroči opekline. 

PRIPRAVA KAPUČINA IN DRUGIH KAVNIH 
SPECIALITET 

Kapučino in številne druge kavne specialitete so narejene iz espressa in mlečne pene. 

Postopek penjenja mleka je opisan spodaj. 
 

1. Najprej pripravite espresso in pripravite dovolj velik vrček za penjenje mleka. 

2. Pritisnite tipko STEAM. Indikator STEAM utripa in kaţe, da se penilnik mleka 

segreva. Takoj, ko zaslon preneha utripati, se penilnik mleka popolnoma 

segreje. 

3. V skodelico dodajte ţeleno količino mleka. 

4. Takoj, ko iz parne kapice uide nekaj kapljic pare ali vode, na kratko počakajte, 

da odstranite vso preostalo vodo, ki se je med postopkom ogrevanja nabrala v 

parni cevi. 

5. Dvignite skodelico, tako da je 1/3 parnika v mleku. Obrnite regulator pare v 

nasprotni smeri urnega kazalca na MAX in malo spustite skodelico, tako da je 

parnik tik pod površino mleka. Zdaj se mleko zavrti in nastane mlečna pena. 

6. Takoj, ko nastane dovolj mlečne pene, znova dvignite skodelico, tako da je 

parnik globoko v peni. Prekinite dovod pare tako, da regulator pare zavrtite do 

konca in pritisnete tipko STEAM. 

7. Vzemite velik vrček ali kozarec in vanj najprej vlijte espresso. Nato dodajte 

mlečno peno. 
 

 

Nasvet: Če so mehurčki v mlečni peni različnih velikosti, potrkajte ali udarite z 

dnom posode z mlekom, da odstranite velike mehurčke. Nato posodo z mlekom in 

mlečno peno stresite vodoravno, da se mleko in mlečna pena popolnoma 

premešata. 
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Pomembne informacije o penitvi mleka 

 
• Po uspešni penitvi mleka regulator pare obrnite do konca, tako da izpust pare za nekaj 

sekund sprosti paro in očisti parno cev in parni nastavek. 

• Po penitvi mleka naj se parna cev in parni nastavek ohladita. Nato parno cev in 

nastavek za paro takoj očistite z vlaţno krpo. To bo preprečilo kopičenje OSTANKOV 

MLEKA. 

 
Priprava tople vode 

 
1. Pritisnite tipko POWER. Indikator POWER utripa, kar pomeni, da se enota segreva. 

Ko indikator neha utripati, se naprava popolnoma ogreje. 

2. Pod parno cev postavite skodelico ali kozarec. 

3. Pritisnite tipko MANUAL in zavrtite gumb za regulacijo pare v nasprotni smeri 

urnega kazalca. Iz parne cevi teče vroča voda. 

4. Takoj, ko doseţete ţeleno količino vode, ponovno pritisnite tipko MANUAL in 
zavrtite gumb za paro v smeri urinega kazalca, da se zapre. 

 

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA 
 

Katera kava v prahu je primerna za espresso aparat? 
 

Pravo kavo v prahu lahko prepoznamo po obliki praška, potem ko je ta stisnjen v 

sito: 

 
• Če je kava v prahu kašast, je preveč fina. 

• Če se kava v prahu preveč drobi, je pregroba. 

• Če se kava v prahu trdno drţi in je kompaktna, je primerna za uporabo. 

 
Kakšna je pravilna količina kave v prahu? 

 
• Ko pripravljate 1 espresso, v majhno sito vstavite ţlico (pribliţno 8 g) kave v 

prahu. 

• Ko pripravljate 2 espressa, v veliko sito vstavite dve ţlici (pribliţno 16 g) kave v 
prahu. 

Opomba: Po ustvarjanju pare pustite, da se naprava vsaj za 10 minut ohladi, 
preden jo ponovno uporabite za pripravo espressa. V nasprotnem primeru se 
lahko espresso zažge. 
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Kakšna je funkcija majhne kljuke na portafilterju? 

 
Kavelj preprečuje, da bi sito pri praznjenju praška padlo iz portafiltra. 

 
Kakšna je funkcija parnega nastavka na parni cevi? 

 
Zagotavlja, da se mleko v pari vrtinči. Zaradi tega je mlečna pena trdnejša in bolj kremasta. 

 
Zakaj mleka ni mogoče speniti? 

 
• Prepričajte se, da je mleko, ki ga uporabljate, hladno. 

• Ne penite mleka predolgo. Če se mleko preveč segreje, se mleko ne bo spenilo. 

 
Kaj lahko storim, če so mehurčki v mlečni peni neenakomerno veliki? 

Potrkajte ali udarite z dnom posode z mlekom, da odstranite velike mehurčke. 

Nato posodo z mlekom in mlečno peno stresite vodoravno, da se mleko in mlečna 

pena popolnoma premešata. 

 
Katero mleko je primerno za penjenje? 

Mleko z nizko vsebnostjo maščob je enostavno speniti, vendar so mehurčki in pena 

nekoliko večji in rahlejši. Polnomastno mleko je teţje peniti, zato mlečna pena 

postane gosta in bolj kompaktna. 

 
Kaj storiti, če iz parnika ne pride para? 

 
• Večinoma je to tako, ker parna cev in nastavek za paro po čiščenju mleka niso bili 

očiščeni, ostanki MLEKA pa blokirajo parno cev. 

• Poskusite očistiti cev z majhno krtačo za čiščenje. 

• Če to ne pomaga, dodajte kis in vodo v rezervoar za vodo v razmerju 1: 1. Nato 

zaţenite funkcijo pare za čiščenje cevi. Nato dolijte sveţo vodo in ponovno 

zaţenite funkcijo pare. 

• Če teţava ni odpravljena, se obrnite na predstavnika servisne sluţbe oz. na sluţbo za 

pomoč strankam. 
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Opomba: Med čiščenjem naprave sito ne sme vsebovati kave v prahu. 

NEGA IN VZDRŽEVANJE 

Za zagotovitev dobrega okusa kave, napravo čistite in vzdrţujte vsake 2-3 mesece. 
 

Čiščenje vodnega kamna 

Vodni kamen v napravi odstranjujte na vsaka dva meseca s komercialnim sredstvom za 

odstranjevanje vodnega kamna ali z mešanico vode in kisa. Z mešanico napolnite 

rezervoar za vodo in pustite, da zmes enkrat teče skozi aparat. Rezervoar napolnite s 

sveţo, čisto vodo do oznake MAX in pustite, da gre voda ponovno v celoti skozi 

napravo. 

 

Odtok za vodo, parna cev in nastavek za paro 

 

• Po vsakem penjenju mleka, gumb za paro obrnite do konca, tako da izpust pare za nekaj 

sekund sprosti paro in očisti parno cev in nastavek za paro. 

• Po penjenju mleka pustite, da se cev za paro in pokrov za paro ohladita. Parno cev 

in pokrov za paro takoj očistite z vlaţno krpo. To bo preprečilo kopičenje ostankov 

mleka. 

 

Snemljivi deli naprave in ohišje 

 

Sito in portafilter očistite z vodo. Površino naprave, pladenj za kapljanje in pokrov 

pladnja za kapljanje očistite z vlaţno krpo. 
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ODPRAVLJANJE TEŽAV 
 

Problem Možen vzrok Rešitev 

Z vrha pritrjenega 
nosilca cedila izteka 
tekočina. 

Ostanki na tesnilu. Odstranite ostanke s 

tesnila. 

Kava je preveč fino 
zmleta. 

Uporabite bolj grobo 
kavo v prahu. 

Kava v situ je bila 
premočno stisnjena. 

Naslednjič ne pritiskajte 
kave tako močno. 

Tesnilo je zastarelo. Obrnite se na 

specializirano podjetje. 

Nosilca cedila ni mogoče 
pravilno vstaviti, na vrhu 
pritrjenega nosilca cedila 
bo stekla tekočina. 

Preveč kave v situ. Prilagodite količino kave 
(glejte: Pogosta 
vprašanja). 

Ostanki na tesnilu. Odstranite ostanke s 
tesnila. 

Kava je preveč fino 
zmleta. 

Uporabite bolj grobo 
kavo v prahu. 

Hladen espresso. Naprava ni bila 

predhodno ogreta. 

Počakajte, da se naprava 

segreje, preden začnete 

s pripravo. 

Črpalka oddaja 
nenavadne zvoke. 

V rezervoarju ni vode. V rezervoar dodajte 
vodo. 

Rezervoar ni pravilno 
nameščen. 

Pravilno namestite 
rezervoar. 

Espresso je prelahek. Kava v situ ni bila 
stisnjena. 

Naslednjič močno 
potisnite kavo v prahu. 

Premalo kave v prahu. Prilagodite količino kave 
(glejte: Pogosta 
vprašanja). 

Kava je preveč grobo 
zmleta. 

Uporabite bolj fino 
mleto kavo v prahu. 
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Problem Možen vzrok Rešitev 

Espresso je pretemen. Kava v situ je bila 

premočno stisnjena. 

Naslednjič ne pritiskajte 

kave tako močno. 

Preveč kave v situ. Prilagodite količino kave 
(glejte: Pogosta 
vprašanja). 

Sito je umazano. Očistite sito. 

Kava je preveč fino 
zmleta. 

Uporabite bolj grobo 
kavo v prahu. 

Naprava je prekrita z 
vodnim kamnom. 

Iz naprave odstranite 
vodni kamen (glejte: 
Nega in vzdrţevanje). 

Portafiltra ni mogoče 
pravilno vstaviti, čeprav 
v situ ni kave. 

Nosilec je okvarjen. Obrnite se na 
specializirano podjetje 
oz. sluţbo za pomoč 
strankam. 

 
 

ODLAGANJE MED ODPADKE 
 

 

 

Embalaţo zavrzite med odpadke ločeno glede na vrste 

materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, 

folije pa med sekundarne surovine. Odpadnih naprav ni 

dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke! Ko aparata ni 

več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik zakonsko obvezan 

staro napravo oddati ločeno od gospodinjskih odpadkov, npr. 

na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje. Na ta način 

bo zagotovljeno, da bodo stare naprave strokovno reciklirane 

in bodo preprečeni negativni vplivi na okolje. Električne 

naprave so zato označene z zgornjim simbolom. (Velja v 

Evropski uniji in drugih evropskih drţavah s sistemi za ločeno 

zbiranje sekundarnih surovin – Regulativa - 2012/19/EU). 



15 

 

 

 

 
 


