
Návod k použití MoccaMaster KBGT 741 
Důležitá upozornění: 

Bezpečnostní pokyny pro použití kávovaru a základní bezpečnostní opatření, která byste měli vždy 

dodržovat: 

• Před začátkem používání si přečtěte všechny instrukce. 

• Zkontrolujte, zda napětí stroje odpovídá hlavnímu napětí v zásuvce.  

• Umístěte kávovar na rovný povrch. Nepoužívejte venku a při mrazu. 

• Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte tlačítka. 

• Neumisťujte kabel, zástrčky nebo vařič do vody nebo jiných tekutin. 

• Toto zařízení není vhodné k používání pro lidi (včetně dětí) s fyzickými, mentálními nebo 

smyslovými poruchami nebo nedostatkem znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyli 

poučeni o používání tohoto zařízení osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost. 

• Pokud zařízení nepoužíváte a je před čištěním, odpojte jej ze zásuvky. Před nasazením nebo 

vyjmutím součástí kávovaru nechte kávovar vychladnout. 

• Zařízení nepoužívejte, pokud má poškozený kabel, zástrčku, nefunguje nebo je poškozený.  

• Používání příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit zranění nebo požár. 

• Nepoužívejte venku. 

• Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu, pultů nebo dotykových ploch. 

• Nepokládejte na horký plynový nebo elektrický sporák, do trouby ani do jejich blízkosti. 

• Chcete-li kávovar odpojit, přepněte ovladač napájení do polohy „vypnuto“ a poté vytáhněte 

zástrčku ze zásuvky. 

• Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než k jakému je určen. 

• Během přípravy kávy neodstraňujte karafu. 

• Do vodní nádrže nelijte žádné jiné kapaliny než vodu nebo doporučené čisticí prostředky. 

• Víko vždy umístěte do správné polohy, jak je znázorněno. Pokud je některá z těchto částí 

odstraněna během cyklu přípravy, může dojít k opaření. 

• Kávovar opatrně rozbalte a odstraňte veškerý obalový materiál. Obaly (plastové sáčky a 

karton) uchovávejte mimo dosah dětí. 

• Varování: Nesundavejte spodní panel kávovaru; tím bude zrušena záruka. Uvnitř nejsou 

žádné součásti opravitelné uživatelem. Opravu musí provádět pouze oprávněný personál. 

Před použitím si pozorně přečtěte instrukce: 

Termoska – karafa 

• Termosku nepoužívejte pro skladování mléčných výrobků nebo kojenecké výživy, protože 

pokud se uchovávají v horkém stavu po delší dobu, mohou se zkazit. 

• Nepoužívejte pro sycené nápoje. 

• Nepřepravujte karafu ve vodorovné nebo obrácené poloze, protože může dojít k úniku 

tekutiny. Používejte speciální přepravní víko. 

• Nepijte přímo z termosky – karafy! Kapalina může být velmi horká. 

• Nikdy neumisťujte termosku na horkou / teplou plotnu, plynový sporák nebo jiné zdroje 

tepla. 

• Karafu nikdy nedávejte do trouby nebo mikrovlnné trouby. 

• Karafu nečistěte abrazivními čisticími prostředky, rýžáky, drátěnkami nebo podobnými 

materiály. 

• Nepoužívejte do myčky nádobí. 

 



Před prvním použitím 

Před prvním použitím nového kávovaru nebo pokud nebyl stroj delší dobu používán, doporučujeme 

nejprve opláchnout nádobu vodou. Naplňte kávovar studenou vodou a nechte pracovat jednou nebo 

dvakrát bez kávy. 

Napájecí kabel 

Krátký napájecí kabel je poskytován, aby se snížilo riziko plynoucí z toho, že se zamotá nebo způsobí 

zakopnutí o delší kabel. Pokud použijete prodlužovací kabel, musí být označený elektrický výkon 

prodlužovacího kabelu alespoň tak velký jako proud kávovaru. (Prodlužovací šňůra musí být typu 3.)  

Prodlužovací šňůra by měla být uspořádána tak, aby nevisela přes pult nebo desku stolu, kde by ji 

mohly děti stáhnout a převrátit kávovar. 

Doporučení pro životní prostředí 

• Vyhoďte prosím filtr a kávové sedliny na kompost nebo do anorganického odpadu. Pokud 

nejsou k dispozici, můžete zlikvidovat filtry a kávové sedliny v běžném domovním odpadu. 

• V zájmu ochrany životního prostředí recyklujte zodpovědně.  

Varný koš na filtry 

Varný koš Moccamaster má tři nastavení: 

otevřený – Pro přípravu plné nádoby na kávu, 6–10 šálků. Toto nastavení umožňuje manuálně 

nastavit normální průtok vody přes kávovou základnu. 

½ otevřeno – Pro přípravu ½ karafy kávy (2–5 šálků) nebo pro použití při vaření čaje. Toto nastavení 

umožňuje manuálně zpomalit odkapávání, aby byla umožněna delší doba nasycení. 

uzavřeno – Zastaví tok kávy, pokud chcete rychlý šálek před dokončením cyklu přípravy kávy 

(nedoporučuje se). Toto nastavení manuálně zastaví průtok vody, aby se umožnila delší doba 

nasycení. Tato možnost může způsobit přetečení, pokud nebudete pozorně sledovat! Toto nastavení 

také zastaví odkapávání kávy na konci cyklu přípravy a vyprázdnění varného koše. 

Zajištění (volitelné) kávovaru 

• Kávovar mírně nakloňte dozadu. 

• Svislý okraj spodního plechu zahákněte do odřezaného otvoru, poté spusťte kávovar. 

Podložka je nyní zajištěna na svém místě. 

• Umístěte termosku na plotýnku tak, aby stiskla bílé tlačítko  

Destratifikační trubice 

• Termoska s víkem způsobují, že míchání kávy není nutné. Připravuje se teplá, předem 

smíchaná káva. 

Příprava přes víko 

• Vědecky navržena metoda pro minimální tepelné ztráty, udržuje perfektní teplotu během 

přípravy. 

• Míchá kávu automaticky při přípravě. 

• Jednoduše připravte a nalijte – neodstraňujte víko. 

• Snadné čištění.  



Návod na přípravu:  

1. Vypínač mějte ve vypnuté poloze. 

2. Umístěte výtokové rameno v horní části nádrže na vodu. 

3. Naplňte nádrž na studenou vodu na požadovanou úroveň čerstvou filtrovanou nebo balenou 

studenou vodou. Nádrž je označena počtem evropských šálků: 4 oz (118 ml) = každý šálek. 

4. Vložte filtr do varného koše.  

5. Přidejte odpovídající množství kávy. Pro 10 šálků kávy doporučujeme 6 odměrek (každá po 2 

lžících). Standard schválený SCAA pro dokonalý šálek jsou 2 polévkové lžíce na každých 6 oz 

(177 ml).  

POZOR: Opakovaně použitelné filtry mají tendenci zadržovat kávové oleje a mohou se ucpat, což 

může mít za následek přetečení varného koše a filtru. 

6. Umístěte varný koš na držák a výtokové rameno nad střed varného koše. U modelů s 

nastavitelným varným košem upravte posuvný uzávěr do otevřené polohy.  

UPOZORNĚNÍ: Varný koš v uzavřené poloze přeteče.  

POZOR: Může dojít k opaření, pokud bude některá z částí (víko atd.) odstraněna během cyklu 

přípravy kávy. 

7. Umístění karafy: Umístěte termosku do varné polohy pod držákem koše. (Karafa by měla být 

umístěna tak, aby tiskla bílé tlačítko). Před použitím doporučujeme ohřát termální karafu 

horkou vodou.  

8. Přepněte hlavní vypínač do polohy „zapnuto“. · Termoska: Oranžové světlo se rozsvítí, když je 

karafa správně umístěna proti bílému tlačítku. 

9. Proces přípravy kávy rychle začne; voda je nasáta a stoupá skrz kávovar přes výtokové 

rameno do varného koše. Proces přípravy je dokončen za 6–8 minut. 

10. Doporučujeme zlikvidovat mletou kávu po dokončení cyklu přípravy. U modelů s 

nastavitelnými koši: Před vyprázdněním posuňte páčku do uzavřené polohy. 

11. Kávovar by měl být po použití vypnut.  

Termoska: Topný článek nepřijímá energii, pokud není vodní nádrž plná a bílé tlačítko není karafou 

stlačeno. Jediná spotřeba energie je na samotném spínači napájení, což má za následek velmi 

energeticky efektivní kávovar. 

Nyní si užijte perfektní šálek kávy, který připravíte podle průmyslových standardů pomocí nové 

technologie Moccamaster! Káva chutná nejlépe ihned po přípravě.  

 

Čištění a údržba 

Základní čištění 

• Kávovar pravidelně čistěte navlhčeným hadříkem a otírejte do sucha. Po každém použití 

umyjte karafu a plotnu jemným čisticím prostředkem. Důkladně opláchněte. Karafa není 

vhodná do myčky. Skvrny od kávového oleje z termosky mohou být odstraněny vložením 

malého množství mycího prostředku a vody do karafy a odmočením přes noc. 

• Neponořujte kávovar do žádné tekutiny. 

Odvápnění kávovaru 

• Aby byl zachován perfektní výkon, musí být kávovar pravidelně zbavován vodního kamene. 



• Když se v topném tělese vašeho Technivorm Moccamaster nahromadí usazeniny minerálů, 

může dojít k ucpání toku vody a ovlivnění teploty přípravy a dobu nasycení. Pokud nebude 

vodní kámen z kávovaru pravidelně odstraňován, může kávovar přestat fungovat. 

• Výrobky na odstraňování vodního kamene jsou navrženy tak, aby rozložily vápennou váhu a 

minerální nahromadění uvnitř vašeho kávovaru, aby byla zajištěna stálá funkčnost kávovaru a 

skvělá káva. Pro odstranění vodního kamene doporučujeme použít čistící prostředky 

doporučené výrobcem. 

• Ocet nemusí účinně odvápnit váš kávovar a může být obtížné jej důkladně opláchnout. Ocet 

může také zanechat zápach, který by mohl ovlivnit budoucí kávu. 

• Technivorm Moccamaster doporučuje odvápňovat váš kávovar každých 100 cyklů (snadno 

zapamatovatelné po každém balení 100 filtrů) nebo minimálně každé 3 měsíce. 

• Čisticí tablety jsou určeny k odstranění kávového oleje z vařeného koše, karafy atd. 

• Po odstranění vodního kamene proveďte dva varné cykly. 

 


