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TECHNIVORM MOCCAMASTER 

Kávovar na filtrovanou kávu 
 Elektrický domácí kávovar Moccamaster je výjimečný přístroj, který dokáže z kávy 

získat maximum.  

 Všechny přístroje Moccamaster jsou vyráběny ručně, z recyklovaných materiálů v 

holandské továrně Technivorm (od roku 1964).  

 Moccamster kávovar je certifikovaný mezinárodní a evropskou kávovou asociací 

SCAA, SCAE a ECBC pro přípravu kávy odpovídající Gold Cup standardu. 

 Po celou dobu extrakce je teplota vody udržována na teplotu 94 - 96° C. 

 Moccamaster je snoubením jednoduchosti a funkčnosti - nabízí jedinou možnost 

zapnutí a vypnutí přístroje. 

 Model KBG 741AO/KBGT 741 používá výkonné 1520/1450 W topné těleso z mědi, 

které dokáže přivést vodu k varu během několika sekund.  

 Příprava 1,25 l kávy i s nahřáním vody trvá přibližně 6 - 8 minut. 

 Moderní design, jednoduchá příprava kávy a snadné čištění. 

 Výrobce poskytuje 5letou záruku (nevztahuje se na skleněnou konvici/karafu). 

 

PŘÍPRAVA KÁVY  

 Připevněte sprchu kávovaru na gumovou výpust, která je umístěna uvnitř zásobníku 

na vodu. 

 Naplňte zásobník na vodu studenou (filtrovanou) vodou dle množství připravované 

kávy. 

 Důkladně propláchněte horkou vodou skleněnou konvici/karafu a papírový filtr (vel. 

4). 

 Kávu umelte vždy těsně před přípravou. Používejte poměr 60 g kávy na 1 l vody, tzn. 

cca. 8 zarovnaných plastových odměrek. 

 Hrubost namletí pro filtrovanou kávu je střední, připomínající mořskou sůl.  

 Na plastovém držáku filtru nastavte střední průtok:    

 Přiložte víko na držák filtru a skleněnou konvici/karafu. 

 Zapněte kávovar, rozsvítí se oranžové světlo. 

 Jakmile z nádoby na vodu vyteče veškerá voda, topné těleso kávovaru se 

automaticky vypne. 

 Vyčkejte na dokapání kávy z držáku filtru a opatrně vyjměte skleněnou konvici/karafu. 

 Kávu můžete ihned podávat.  

 Maximální doporučená doba pro ponechání kávy ve skleněné konvici/karafě je 1 hod.
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ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA  

 Před čištěním odpojte spotřebič z elektrické sítě a počkejte, dokud spotřebič 

nevychladne.  

 K čištění přístroje používejte měkký vlhký hadřík a jemný čisticí prostředek. Nikdy 

nepoužívejte hrubé nebo brusné čisticí prostředky, drátěnku nebo škrabku, což by 

poškodilo přístroj. 

 Skleněnou konvici/karafu po použití vždy vypláchněte horkou vodou. 

 Nedoporučujeme používat saponát ani mýt skleněnou konvici/karafu v myčce na 

nádobí.  

 Odvápnění kávovaru záleží na tvrdosti vody. Doporučujeme provádět odstraňování 

vodního kamene po 100 cyklech nebo minimálně každé 3 měsíce. 

 Zásobník na vodu naplňte vodou, do které rozpustíte odvápňovací prášek (např. 

Urnex Dezcal 28 g/1000 g).  

 Zapněte kávovar a nechte roztok projet celý cyklus. Poté proces opakujte dvakrát s 

čistou vodou. 

 Při používání prostředku na odvápnění používejte ochranné rukavice a chraňte si oči. 

 V průběhu odvápňování buďte vždy přítomni u přístroje. 

 

POPIS 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 Před použitím tohoto spotřebiče se seznamte s návodem k jeho obsluze.  
 Spotřebič používejte jen tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití, vyhnete se 

nebezpečí úrazu nebo poškození spotřebiče. 
 Tento přístroj je určen pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako 

jsou farmy, prostředí pro nocleh a snídaně, kuchyňky pro personál v obchodech, 
kanceláře a jiná pracoviště a pro klienty v hotelech, motelech a dalších obytných 
prostředích 

 Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným napájecím kabelem, nebo zástrčkou, 

nebo pokud má spotřebič poruchu či byl nějakým způsobem poškozen. 

 Zařízení je určeno pro použití pouze s tříkolíkovou zástrčkou a řádně uzemněnou 

zásuvkou. 

 Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti nebo ovládací prvky. 

 Nikdy neponořujte přístroj, kabel či zástrčku do vody či jiné kapaliny. Voda a 

elektřina společně představují riziko úrazu elektrickým proudem a ohrožují život. 

 Připojte spotřebiče pouze k elektrickým zásuvkám vyhovující požadavkům 

zákona. Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá hodnotám uvedené na typovém štítku 

na spodní straně přístroje. 

 Povrch, na kterém je položen spotřebič, musí být pevný, stabilní a tepelně odolný. 

 Nenechávejte přívodní kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní desky, na které je 

přístroj postaven. 

 Během přípravy a před vypnutím přístroje jsou držák filtru, dolní část přístroje, 

plotýnka a skleněná konvice s kávou horké. 

 Nedovolte, aby spotřebič používali děti nebo osoby s mentálním postižením, se 

sníženými fyzickými – smyslovými – duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem 

zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly instruovány osobou 

odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby se zabránilo jejich 

hraní s tímto spotřebičem! 

 Nenechávejte napájecí kabel v blízkosti horkých ploch (plynové nebo elektrické 

vařiče, elektrická trouba) a ostrých hran. 

 Nikdy neodstraňujte části přístroje. Nevkládejte žádné předměty do žádného 

otvoru. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem! Jakékoli práce nebo operace, 

které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze, musí být prováděny pouze 

autorizovaným servisem. 

 Neodpojujte přívodní kabel taháním, ale vždy uchopte zástrčku, aby nedošlo k 

poškození zásuvky. 

 Provádějte odvápnění spotřebiče v pravidelných intervalech, v opačném případě 

může dojít k poškození přístroje a vašeho zdraví.  

 Pravidelně a důkladně čistěte přístroj. Pokud tak neučiníte, přístroj nebude 

pracovat efektivně a může dojít k poškození. Nahromaděné nečistoty mohou poškodit 

vaše zdraví. Přístroj odpojte a nechte vychladnout před čištěním. 

 Pokud nebudete používat přístroj delší dobu (prázdniny, dovolená apod.), odpojte 

jej z elektrické zásuvky.  

 Při přesunu přístroje (odvoz na jiné místo), vždy nejprve vyprázdněte hydraulický 

okruh, tak aby nezůstala voda v přístroji. 

 Používejte a skladujte zařízení pouze v interiérech. 
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 Pro odpojení, otočte ovladačem napájení do polohy "vypnuto", pak odstraňte 

zástrčku ze zásuvky. 

 Kávovar zapnete a vypnete stisknutím hlavního vypínače a zasunutím zástrčky do 

zásuvky/vysunutím zástrčky ze zásuvky. 

 Nikdy nesundávejte skleněnou konvici/karafu či umělý filtr, když je kávovar v provozu. 

 Do zásobníku na vodu patří jen voda či doporučená kapalina na čištění. 

 Vždy umístěte kryt do správné polohy. Dojde-li k odstranění některého z krytů během 

přípravy kávy, může dojít k opaření. 

 Není-li zařízení dlouho v provozu, doporučujeme jej odpojit z elektrické sítě. 

 Odstraňte všechny obalové materiály (plastové sáčky), nesmí být ponechány v 

dosahu dětí, protože jsou zdrojem nebezpečí. 

 Má-li být zařízení otevřeno za účelem údržby nebo opravy, odpojte jej z elektrické 

sítě. 

 Skleněná konvice/karafa není vhodná do mikrovlnné trouby či elektrické/plynové 

trouby. 

 POZOR: neodstraňujte spodní panel kávovaru - záruka by byla neplatná. Jakákoli 

oprava musí být provedena pouze kvalifikovaným servisním technikem. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

 Osvětlený vypínač a automatické vypínání 

 Doba přípravy filtrované kávy: 4 - 6 min 

 Doporučené množství kávy: 60 g/l 

 Extrakce kávy při teplotě: 92 - 96° C 

 Káva chutná nejlépe při teplotě: 80 - 85° C  

 Výkon: 1520 W 

 Kapacita: 1,25 l (10 šálků) 

 Funkce automatické vypnutí  

 Funkce udržování teploty 

 Ukazatel hladiny  

 Funkce Drip-stop ano 

 Rozměry: 390 x 320 x 170 mm (v x š x d) 

 Doporučené papírové filtry Moccamaster velikost 4 

 

VAROVNÉ SYMBOLY 

Toto je bezpečnostní výstražný symbol. Slouží k upozornění na možné riziko 

zranění. Postupujte podle uvedených bezpečnostních pokynů, aby se předešlo 

možnému zranění nebo smrti. 

Toto je bezpečnostní výstražný symbol. Upozorňuje na nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem.  


