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ČEŠTINA

Úvod
Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste 
mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj 
výrobek na adrese www.philips.com/welcome. 

Systém na přípravu kávy SENSEO®

Dopřejte si opravdu mimořádné okamžiky s kávou díky systému SENSEO®. 
Tento jedinečný systém v sobě spojuje snadno použitelný kávovar SENSEO® 
společnosti Philips s kávovými sáčky SENSEO® speciálně vytvořenými 
společností Douwe Egberts, které vám poskytnou jemnou, bohatě 
aromatickou kávu s lahodnou krémovou vrstvou.
Chcete-li zajistit jemnou a bohatou chuť kávy, nezapomínejte na tyto 
náležitosti:

Čistá studená voda
Každý den používejte čistou studenou vodu. Pokud kávovar nepoužíváte 
po tři dny, je třeba jej před dalším použitím propláchnout čistou studenou 
vodou. Propláchnutí proveďte tak, že naplníte zásobník na vodu čistou 
studenou vodou, umístíte misku nebo 2 šálky pod jednotku výstupu kávy  
a stisknete několikrát tlačítko pro dva šálky, aby došlo k varu vody,  
dokud zásobník na vodu není prázdný.

Čerstvé sáčky kávy
Použijte sáčky kávy SENSEO®, které společnost Douwe Egberts speciálně 
vyvinula pro váš kávovar SENSEO®. Tak dosáhnete plné, zaoblené chuti.

Čištění přístroje
Kávovar Philips SENSEO® pravidelně čistěte a odvápňujte. Více informací o 
tom, proč je důležité odvápňovat, kdy a jak odvápňovat či jaké odvápňovací 
prostředky používat, najdete na našich webových stránkách www.philips.com/ 
descale-senseo.

Důležité
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a 
uschovejte ji pro budoucí použití. 

Nebezpečí
 - Nikdy neponořujte přístroj do vody ani do jiné kapaliny.

Varování
 - Přístroj připojujte do řádně uzemněných zásuvek.
 - Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spodní části přístroje odpovídá 

napětí sítě. Teprve pak připojte přístroj k napájení.
 - Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo 

mentálními schopnostmi nebo nedostatečnou zkušeností či znalostí 
mohou přístroj používat jedině v případě, že jsou pod dohledem nebo 
byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem rizikům 
spojeným s používáním přístroje. Čištění a údržbu by neměly provádět 
děti, které jsou mladší než 8 let a jsou bez dozoru.

 - Přístroj a jeho kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
 - Děti si s přístrojem nesmí hrát.
 - Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, napájecím kabelu nebo na 

přístroji, dále jej nepoužívejte. 
 - Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést 

společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně 
kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.

Upozornění
 - Kontrolu nebo opravu přístroje svěřte vždy servisu společnosti Philips. 

Nepokoušejte se přístroj opravit sami, záruka by pozbyla platnosti.
 - Do přístroje SENSEO® nikdy nedávejte běžnou mletou kávu ani 

nepoužívejte roztrhané sáčky s kávou, aby nedošlo k jeho ucpání.
 - Přístroj vždy umístěte na rovnou stabilní podložku. Nechte jej vždy ve 

vertikální poloze, i během přenášení.
 - Nepokládejte přístroj na plotýnku, přímo vedle horké trouby, topení 

nebo podobného zdroje tepla.
 - Nevystavujte přístroj teplotám nižším než 0 °C. Zbylá voda v zahřívacím 

systému může zmrznout a způsobit poškození.
 - Přístroj nepoužívejte v nadmořských výškách nad 2200 metrů.
 - Při vaření kávy vždy zkontrolujte, že je jednotka výstupu kávy, tácek na 

odkapávání a sběrač kávy na svém místě.
 - Nikdy nenechte přístroj v chodu bez dozoru.
 - V přístroji SENSEO® nepoužívejte změkčovače vody založené na 

principu výměny sodíku. 
 - Odvápnění přístroje provádějte alespoň jednou za 3 měsíce. Pokud tak 

neučiníte, přístroj přestane správně fungovat. V takovém případě jeho 
oprava není kryta zárukou.

 - Tento přístroj je určen pouze pro běžné domácí používání. Není určen 
pro používání v prostředích jako jsou kuchyňky pro personál obchodů, 
kanceláří nebo farem nebo v jiných pracovních prostředích. Přístroj 
není určen ani pro používání klienty v hotelech, motelech, zařízeních 
poskytujících nocleh se snídaní a ani jiných ubytovacích zařízeních.

Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a směrnicím týkajícím 
se elektromagnetických polí.

Objednávání příslušenství
Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní součásti, navštivte adresu  
www.shop.philips.com/service nebo se obraťte na prodejce výrobků 
Philips. Také můžete kontaktovat středisko péče o zákazníky společnosti 
Philips ve své zemi (kontaktní informace naleznete na záručním listu 
s celosvětovou platností). 

Recyklace
 - Tento symbol na výrobku znamená, že se na něj vztahuje evropská 

směrnice 2012/19/EU. Zjistěte si informace o místním systému sběru 
tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Dodržujte 
místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek společně s běžným 
domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií 
pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské 
zdraví (Obr. 1).

Skladování s ochranou před zamrznutím
Jestliže jste již kávovar použili a tudíž jste jej již vypláchli vodou, můžete 
jej používat a skladovat pouze na místě, kde nemrzne, aby nedošlo k jeho 
poškození.

Záruka a podpora
Více informací a podporu naleznete na adrese www.philips.com/
support nebo na samostatném záručním listu s celosvětovou platností. 
Zakoupení kávovaru Philips SENSEO® nezaručuje žádná práva společností 
D.E Masterblenders 1753 nebo Philips na žádné jejich patenty a kupujícímu 
neuděluje licenci na tyto patenty.

Řešení problémů
V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete 
u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle 
následujících informací, navštivte web www.philips.com/support,  
kde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, nebo kontaktujte Středisko 
péče o zákazníky ve své zemi. 

Problém Řešení

Kontrolka CALC 
bliká.

Stiskli jste zároveň tlačítko pro jeden šálek a tlačítko 
pro dva šálky. Tím se spustil cyklus odstranění vodního 
kamene. Pokud jste cyklus odstranění vodního kamene 
spustit nechtěli, přístroj jednoduše vypněte stisknutím 
vypínače. Pokud jste opravdu chtěli spustit cyklus 
odstranění vodního kamene, nepřerušujte jej a nechte 
přístroj v provozu, dokud se nevyprázdní zásobník na 
vodu.

Kontrolka CALC 
stále svítí i po 
odvápnění.

Proces odvápnění nebyl dokončen. Proveďte jej 
znovu tak, jak je popsán v kapitole CALC. Během 
odvápňování přístroj nevypínejte.

Světelný kroužek 
kolem vypínače 
stále rychle bliká.

Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu správně umístěn.

Zkontrolujte, zda je v zásobníku dostatek vody (tj. nad 
značkou MIN, pokud chcete připravit jeden šálek).

Zkontrolujte, zda plovák v zásobníku na vodu neuvázl. 
Vylijte zásobník na vodu a několikrát s ním zatřeste, 
aby se plovák uvolnil. Vyčistěte zásobník na vodu 
horkou vodou s přídavkem malého množství tekutého 
čisticího přípravku nebo jej umyjte v myčce.

Z kávovaru uniká 
voda.

Zásobník na vodu nepřeplňujte.

Zkontrolujte sítko, zda není ucpané. Pokud je sítko 
ucpané, vyčistěte jej pomocí kartáčku na nádobí. 
Pokud se vám sítko nedaří kartáčkem na nádobí řádně 
vyčistit, vložte držák sáčků do přístroje a odstraňte 
z přístroje vodní kámen (viz kapitola CALC).



CALC

2x zbavení vodního kamene, 2x vypláchnutí
Kávovar SENSEO® zbavujte vodního kamene alespoň jednou za 3 měsíce. 
K vyfiltrování zbytků vodního kamene použijte sáček na kávu. Používejte 
pouze prostředky na odvápnění založené na kyselině citrónové. Optimálních 
výsledků dosáhnete s originálním prostředkem na odstranění vodního 
kamene pro přístroje SENSEO® HD7012/HD7011. Nechte odvápňovací  
a vyplachovací cyklus běžet, dokud nebude zásobník vody prázdný.
Přesvědčte se, že je přístroj zapnutý. Nezapomeňte vyměnit použitý sáček 
na kávu jiným použitým sáčkem na kávu, aby se vyfiltrovaly zbytky vodního 
kamene. Opakujte postup, dokud nebude zásobník vody prázdný,  
proces odstraňování vodního kamene nikdy nepřerušujte.

Problém Řešení

Zkontrolujte, zda sáček kávy byl řádně vložen do 
středu držáku sáčků kávy.

Ve všech ostatních případech se obraťte na středisko 
péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.

Nelze otevřít 
víko.

Pod víkem vzniklo dočasné vakuum. Kávovar vypněte. 
Vytáhněte páku nahoru a počkejte 24 hodin, potom 
teprve otevřete víko. Pravděpodobně bude třeba 
použít trochu síly. Aby se netvořilo vakuum, vždy 
dbejte na to, aby byly držáky sáčků kávy čisté a sítko 
nebylo ucpané.

Kávovar vyrábí 
méně kávy než 
dříve.

Model HD7828: zkontrolujte, zda je volič kávy 
nastaven na požadovanou polohu.

Zkontrolujte držák sáčků. Pokud je sítko ucpané, 
vyčistěte jej pomocí kartáčku na nádobí. Pokud se vám 
sítko nedaří kartáčkem na nádobí řádně vyčistit,  
vložte držák sáčků do přístroje a odstraňte z přístroje 
vodní kámen (viz kapitola CALC).

Káva SENSEO® 
není dostatečně 
silná.

Pouze model HD7828: pomocí voliče kávy uvařte 
silnější kávu při zvolení menšího objemu.

Dáváte-li přednost silnější chuti, jsou k dispozici sáčky 
s kávou SENSEO® se silnější směsí.

Zkontrolujte, že je držák sáčků správně umístěn ve 
středu držáku sáčků a káva v sáčku je rovnoměrně 
rozmístěna.

Káva SENSEO® 
je příliš silná

Dáváte-li přednost jemnější chuti, jsou k dispozici sáčky 
kávy SENSEO® s jemnější směsí.

Model HD7828: pomocí voliče kávy uvařte slabší kávu.

Káva není 
dostatečně teplá.

Nepoužívejte příliš velké šálky, káva by mohla rychleji 
vychladnout. Ujistěte se, že mají šálky kapacitu 
nejméně 150 ml.

Přístroj byl 
skladován 
v místnosti, kde 
nebyl chráněn 
před mrazem.

Obraťte se na Informační středisko společnosti Philips 
ve své zemi.

Před uvařením prvního šálku kávy kávovar SENSEO® propláchněte.  
Kávovar se automaticky vypne.

 - Otočením voliče kávy vyberte požadovanou sílu kávy. Změnou síly také 
zvyšujete či snižujete množství kávy v šálku (pouze přístroj HD7828).

 - Zatímco se přístroj zahřívá, můžete si vybrat počet šálků, které chcete 
uvařit. Kávovar uvaří šálky ihned poté, co se zahřeje.

 - Cyklus vaření můžete kdykoli přerušit. Provedete to stisknutím stejného 
tlačítka šálku (tlačítka pro jeden šálek nebo tlačítka pro dva šálky),  
které jste stiskli při spouštění vaření kávy. Pokud však cyklus přerušíte, 
kávovar přerušený cyklus vaření nedokončí, i když jej znovu zapnete 
nebo znovu stisknete stejné tlačítko šálku.

K čištění přístroje nikdy nepoužívejte drátěnky, abrazivní čisticí prostředky  
ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín nebo aceton.  
Vnitřek přístroje nikdy nevyplachujte, když je otevřené víko. Všechny 
odpojitelné součásti lze mýt v myčce.
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