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Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení produktu značky PHILCO. Aby vám nový spotřebič dobře sloužil, přečtěte si pro-

sím pečlivě všechny pokyny v této uživatelské příručce.



1 Revize 07/2018Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

CZ

OBSAH

ČÁST 1: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...................................................................................................................2

 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ................................................................................................................3

ČÁST 2: PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.........................................................................................................................................4

 PŘÍPRAVA PŘEKAPÁVANÉ KÁVY ...........................................................................................................................4

  NASTAVENÍ HODIN A PROGRAMOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO SPUŠTĚNÍ (platí pouze pro přípravu 

překapávané kávy) .......................................................................................................................................................5

 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA: ...................................................................................................................................................5

 ČIŠTĚNÍ USAZENIN MINERÁLŮ .............................................................................................................................5

 PARAMETRY ................................................................................................................................................................ 6

ČÁST 3: ŘEŠENÍ POTÍŽÍ ............................................................................................................................................................ 6



2 Revize 07/2018Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

CZ

ČÁST 1: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• Tento spotřebič smí používat děti od věku 8 let 

a osoby se zhoršenými fyzickými či duševními 

schopnostmi nebo nezkušené osoby pouze tehdy, 

když jsou pod odpovídajícím dozorem nebo byly 

informovány o bezpečném způsobu používání 

tohoto produktu a rozumí potenciálnímu nebezpečí. 

Čištění a uživatelskou údržbu smí provádět děti 

pouze v případě, že jsou starší 8 let a jsou pod 

odpovídajícím dozorem. Udržujte tento spotřebič 

a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

• Děti si nesmějí s tímto spotřebičem hrát.
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DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím tohoto elektrického spotřebiče dodržujte vždy základní bezpečnostní opatření včetně 

následujících:

1.  Neponořujte spotřebič nebo napájecí kabel do vody ani do jiných kapalin.

2. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny 

o bezpečném používání tohoto spotřebiče a rozumějí nebezpečí hrozícím při nesprávném používání. 

 Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. 

Uchovávejte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

 Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo 

nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče 

bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

 Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát. 

3. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně 

kvalifi kovaná osoba, aby se vyloučilo jakékoli nebezpečí.

4. Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá typovému štítku na 

kávovaru.

5. Tento spotřebič musí být uzemněný.

6. Pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí, je nutno jej mít pod přísným dohledem.

7. Nestavte tento kávovar na horký povrch nebo vedle ohně, aby nedošlo k jeho poškození. 

8. Před čištěním spotřebiče, a pokud nebudete spotřebič používat, odpojte zástrčku ze síťové zásuvky. Před 

přemístěním, připojením komponent nebo před čištěním nechte spotřebič zcela vychladnout.

9. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem nebo zástrčkou, spotřebič vykazuje závadu, 

nebo byl poškozen jiným způsobem. Kontaktujte nejbližší autorizovaný servis pro přezkoumání, opravu 

nebo nastavení.

10. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může mít za následek zranění osob nebo 

poškození spotřebiče.

11. Umístěte spotřebič na rovný povrch nebo stůl; nezavěšujte napájecí kabel přes hranu stolu nebo pultu.

12. Zajistěte, aby se napájecí kabel nedotýkal horkého povrchu spotřebiče.

13. Některé části jsou při provozu horké, proto se jich nedotýkejte holýma rukama.

14. Nikdy nenechávejte prázdnou konvici na ohřívací desce, mohla by prasknout.

15. Nepoužívejte spotřebič venku.

16. Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud 

nebyly poučeny o bezpečném používání tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

 Děti musí být neustále pod dozorem, aby si s tímto spotřebičem nehrály.

17. Upozornění: V opačném případě může dojít ke zranění.

18. Během provozu se povrch spotřebiče zahřívá a může zůstat horký i po ukončení použití.

19. Tyto pokyny uschovejte pro další použití.

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI
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ČÁST 2: PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Aby první šálek kávy chutnal znamenitě, musíte následujícím způsobem propláchnout kávovar teplou vodou:

1. Nalijte 1200 ml vody do nádržky na vodu.

2. Vložte nylonový fi ltr do nálevky (nepřidávejte žádnou kávu), pak zavřete kryt nádržky na vodu.

3. Položte konvici na ohřívací desku.

4. Zapojte spotřebič do zásuvky, na displeji se zobrazí „:“.

5. Stiskněte libovolné tlačítko, na displeji se zobrazí 12:00.

6. Jednou stiskněte tlačítko ON/OFF, rozsvítí se červená kontrolka a za chvíli začne do konvice automaticky 

překapávat voda. Po několika sekundách stiskněte tlačítko ON/OFF znovu, rozsvítí se modrá kontrolka 

a spotřebič přejde do režimu automatické přípravy kávy. Modrá kontrolka zhasne a červená kontrolka se 

rozsvítí, spotřebič začne připravovat kávu a vypne se automaticky 2 minuty po dokončení překapávání. 

Když stisknete tlačítko ON/OFF znovu třikrát, červená kontrolka zhasne a kávovar přestane pracovat.

7. Poté, co voda přestane kapat, můžete ji vylít. Pak důkladně vyčistěte nádržku i konvici a můžete začít 

kávovar používat.

PŘÍPRAVA PŘEKAPÁVANÉ KÁVY

1.  Otevřete kryt nádržky na vodu a do nádržky nalijte vhodnou pitnou vodu podle značky na nádržce. 

2. Pomocí odměrky nasypte mletou kávu na nylonové sítko. Počítejte jednu odměrku na jeden šálek dobré 

kávy, přesné množství si však můžete upravit podle vlastní chuti.

3. Zavřete kryt nádržky na vodu a pak zapojte spotřebič do zásuvky, na displeji se zobrazí „:“.

4. Vložte nylonové síto do nálevky.

5. Položte konvici na ohřívací desku, dohlédněte na to, aby osa konvice byla v ose nálevky.

6. Stiskněte libovolné tlačítko, na displeji se zobrazí 12:00. Jednou stiskněte tlačítko ON/OFF, rozsvítí se 

červená kontrolka a za chvíli začne do konvice automaticky překapávat káva. Poznámka: kdykoliv můžete 

konvici vyjmout, abyste mohli podávat kávu, ale nesmí to být déle než na 30 sekund, jinak může káva 

přetéct přes okraj nálevky.
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NASTAVENÍ HODIN A PROGRAMOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO 

SPUŠTĚNÍ (platí pouze pro přípravu překapávané kávy)

Spotřebič je vybaven možností naprogramovat čas přípravy kávy:

1. Po stisknutí tlačítka PROG můžete nastavit aktuální čas i čas pro zahájení přípravy kávy.

2. Když se na LCD displeji zobrazuje CLOCK, můžete stisknutím tlačítek HOUR a MIN nastavit aktuální čas 

od 0:00 do 23:59.

3. Když se na LCD displeji zobrazuje TIMER, můžete stisknutím tlačítek HOUR a MIN nastavit čas pro 

automatické zapnutí od 0:00 do 23:59.

4. Intenzitu aromatu můžete vybrat výběrem jednoho „ “, dvou „ “ nebo tří kávových zrn 

„ “ , když stisknete tlačítko „Mode“.

5. Stiskněte tlačítko ON/OFF jednou a rozsvítí se červená kontrola, spotřebič začne připravovat kávu a vypne 

se 2 minuty po dokončení přípravy kávy.

6. Stiskněte tlačítko ON/OFF dvakrát, rozsvítí se modrá kontrolka a spotřebič přejde do režimu automatické 

přípravy kávy. Modrá kontrolka zhasne a červená kontrolka se rozsvítí: jednotka začne připravovat kávu 

v předem naprogramovaném čase.

7. Stiskněte tlačítko ON/OFF třikrát, vrátí se k čekání.

VAROVÁNÍ: 
NENECHÁVEJTE KÁVOVAR BĚHEM PŘÍPRAVY KÁVY BEZ DOZORU, PROTOŽE JE VYŽADOVÁNO 
JEHO RUČNÍ OVLÁDÁNÍ!

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

1. Před čištěním odpojte zdroj energie a nechte kávovar zcela vychladnout.

2. Plášť kávovaru často čistěte pomocí houby odolné vůči vlhkosti a pravidelně čistěte také nádržku na vodu, 

ohřívací desku, nálevku, fi ltr a konvici; po očištění je osušte. 

Poznámka: Pro čištění nepoužívejte čisticí prostředky s lihem nebo rozpouštědly. Při čištění nikdy 

neponořujte kryt do vody.

3. Otevřete kryt nádržky na vodu, vytáhněte nálevku a fi ltr nebo otočte nálevku proti směru hodinových 

ručiček, potom vytáhněte nálevku a fi ltr (to jsou dvě možnosti, jak vytáhnout nálevku z kávovaru), pak je 

můžete vyčistit čisticím prostředkem. Nakonec je musíte opláchnout čistou vodou.

4. Veškeré doplňky očistěte ve vodě a důkladně vysušte.

ČIŠTĚNÍ USAZENIN MINERÁLŮ

Aby váš kávovar fungoval efektivně, musíte odstraňovat usazené minerály z vody každé tři měsíce nebo podle 

kvality vody ve vaší oblasti a frekvence používání spotřebiče, a to takto: naplňte konvici jedním dílem bílého 

octa a třemi díly studené vody. Směs vody a octa nalijte do nádržky, do nálevky nedávejte žádnou kávu. 

Nechejte spotřebič, aby zpracoval roztok, jak je popsáno v odstavci „Před prvním použitím“. Podle potřeby 

opakujte, dokud bude vytékat žlutá kapalina. Poté směs vylijte a nechejte převařit čistou vodu z vodovodu, 

dokud nebudete cítit žádný zápach octu.
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PARAMETRY

Model č. PHCM 3000

Jmenovité napětí 220 - 240 V - 50/60 Hz

Jmenovitý výkon 800 W

Kapacita 1,2 l

Hmotnost 2,25 kg

ČÁST 3: ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Příznak Příčina Náprava

Únik vody z konvice nebo voda 

stéká z víka konvice

Konvice není správně 

nasazená

Postavte konvici tak, aby její osa 

byla v ose otvoru v nálevce.

Káva kape příliš pomalu nebo 

přetéká přes hranu vyjímatelné 

nálevky

Káva je příliš jemně umletá 

nebo obsahuje příliš mnoho 

tuku

Použijte hruběji mletou kávu.

Nylonový fi ltr je příliš 

znečištěný 

Vyčistěte nylonový fi ltr čistou 

vodou.

Zbytky kávy v konvici V topné trubici jsou usazeniny Viz Čištění usazenin minerálů

Z dolní části kávovaru uniká 

voda.
Netěsnost spotřebiče

Kávovar nepoužívejte, odneste ho 

do certifi kovaného servisu.

Kávovar přestal fungovat.

Kávovar se příliš zahřál, 

což způsobilo aktivaci 

automatického ochranného 

systému.

Kávovar by měl začít opět fungovat 

poté, co ho necháte v klidu 

30 sekund. Pokud se tak nestane, 

kontaktujte certifi kovaný servis.

Teplota kávy je nízká nedostatek vody Naplňte dostatek vody

Pokud nenajdete příčinu poruchy, nerozebírejte sami tento spotřebič, ale kontaktujte certifi kované servisní 

středisko.

Správná likvidace tohoto produktu: 
Toto označení znamená, že tento produkt nesmí být v zemích EU likvidován vyhozením do běžného 

domovního odpadu. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví neřízenou likvidací 

odpadu, recyklujte produkt řádným způsobem a podpořte tak opětovné použití materiálů. Vyřazený produkt 

prosím odevzdejte ve sběrném dvoře nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste jej zakoupili. Prodejce může 

tento produkt převzít a zajistit jeho ekologickou recyklaci.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
 Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické 

a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, 

obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích 

Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi 

ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné 

přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské 

zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od 

místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou 

být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a  elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 

prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné 

informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme 

si právo na jejich změnu.


