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RoHs
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs

Plastový obal a rám O O O O O O

Motory/ventily O O O O O O

Sestava desky 
tištěného spoje

O O O O O O

Kabel a dráty O O O O O O

Kovové části/
Ohřevný modul

O O O O O O
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FUNKCE AKCE

Přechod doleva Otočení proti směru hodinových ručiček

Přechod doprava Otočení po směru hodinových ručiček

Příprava kávy / Potvrdit / Pokračovat / 
Další menu

Tlačítko  POTVRDIT 

Back/Cancel Tlačítko  ZPĚT 

Propláchnout výstup pro kávu Stisknout a podržet tlačítko   ZPĚT (3 sekundy)

Vydat předem nastavené množství vody Stisknout a podržet tlačítko  POTVRDIT (3 sekundy)

Otočení ovládacím prvkem nebo stisknutí 
jakéhokoli tlačítka

Probudit přístroj

Zadat nastavení přístroje Stisknout a přidržet tlačítka  ZPĚT A  POTVRDIT

A Ovládací prvek

B OLED obrazovka

C Tlačítko zpět

D Potvrzovací tlačítko

E Páka

F Slot pro kapsle

G Výstup pro kávu

H Výstup odtoku vody

I LED světlo

J Zásobník na použité kapsle (8-10 kapslí)

K Odkapávací základna pro použité kapsle

L Odkapávací miska

M Kryt odkapávací misky

N Silikonová miska (pro váhu)

O Váha

P Zásobník na vodu a víko

Q Napájecí šňůra
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Probíhá ohřívání Podrobnosti o receptuře Detaily přípravy

Probíhá příprava

Rozvinutí kávy a příprava Chybová hlášení Upozornění

 Wi-Fi

Přístup k serveru
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Seznam receptur

NÁZEV 
RECEPTURY

POPIS

VÝSLEDNÉ 
MNOŽSTVÍ 
KÁVY   
(v gramech)

Bloom & Brew

(Rozvinutí a Příprava)

Vlajková loď receptur přístroje Morning obsahuje fázi 
rozvinutí (preinfuze) před přípravou. Tím je připraven 
silnější šálek kávy. Během fáze rozvíjení bude 30 sekund 
pauza.

25g

Short – Dark Roast 

(Malá káva – Tmavé 
pražení)

Receptura pro malé kávy stylu espresso. Tato receptura je 
vhodná pro středně až tmavě praženou kávu. Tyto kávy 
obvykle přinášejí hutný pocit v ústech.

25g

Short – Light Roast 

(Malá káva – Světlé 
pražení)

Receptura pro malé kávy stylu espresso. Tato receptura 
je vhodná pro světle pražené kávy. Tyto kávy mívají 
čajové tělo a jejich silnou stránkou je různorodá 
aromatika a chutě.

45g

Long –Dark Roast

(Velká káva – Tmavé 
pražení)

Receptura pro velkou černou kávu vhodná pro středně 
až tmavě pražené kávy. Použijte tuto recepturu, pokud 
je kapsle určená pro přípravu kávy lungo nebo velké 
kávy.

100g

Long –Light Roast 

(Velká káva – Světlé 
pražení)

Receptura pro velkou černou kávu vhodná pro světle 
pražené kávy. Použijte tuto recepturu, pokud je kapsle 
určená pro přípravu kávy lungo nebo velké kávy.

120g

Classic (Klasika) Nejuniverzálnější receptura pro přípravu káv různého 
původu a různých stylů pražení. Jde doslova o perfektní 
porci kávy.

40g

Short – For Milk

(Malá káva do nápojů s 
mlékem)

Receptura podobná ristrettu vhodná pro kávové nápoje 
s mlékem. Ideální pro vaše latte nebo cappuccino.

20g

Mini Filter Brew

(Malá káva podobná 
filtrované)

Receptura, která dodává kávu podobnou filtrované. 
Přináší jemnější šálek kávy.

50g coffee, 
25g by-pass 
water

Kyoto-style Drip

(Kjótský styl 
překapávání

Pětiminutová receptura pro pomalou přípravu, vhodná 
pokud si rádi vychutnáváte kávu na ledu. Použijte tuto 
recepturu a poté přidejte do šálku pár kostek ledu.

100g

Ceremony

(Ceremoniální)

Inspirována etiopským kávovým obřadem. Tato 
receptura je něco mezi espressem a nápojem stylu 
lungo. Ideální pro středně až světle pražené kávy.

80g
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Nejnovější informace o kompatibilitě najdete na stránkách 
www.drinkmorning.com.
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PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Káva není připravována. Zásobník na vodu je 
prázdný.

Naplňte zásobník na vodu 
vodou do úrovně MAX.

Káva není dostatečně 
horká.

Šálek nebo hrnek může být 
studený.

Předehřejte svůj šálek 
nebo hrnek.

Nízká teplota nastavená 
pro danou recepturu.

Nastavte ideální teplotu 
přípravy pro vaši 
recepturu.

V přístroji došlo k 
nahromadění vodního 
kamene.

Proveďte odvápnění.

Použitá kapsle nespadla 
dolů po zvednutí páky.

Zásobník na použité 
kapsle je plný.

Vyprázdněte zásobník na 
použité kapsle.

Použitá kapsle je po 
přípravě deformovaná.

Použijte čajovou lžičku 
pro odstranění uvázlé 
kapsle z komory pro 
přípravu. Nepoužívejte 
ostré předměty. Komora 
pro přípravu by mohla 
přestat těsnit v případě 
poškození nebo 
poškrábání.

Při zvednutí páky uniká 
pára.

Páka je zvednuta příliš 
brzy po přípravě kávy.

Nechte reziduální tlak 
pár sekund unikat před 
zvednutím páky.

Pod kávovarem je voda. Zásobník na vodu teče. Zkontrolujte ventil v 
zásobníku na vodu 
a ujistěte se, že není 
zaseknutý, když zásobník 
vyjmete. Zkontrolujte, že 
je zásobník dobře usazen 
na svém místě v přístroji.

Odkapávací miska je plná 
vody.

Vyprázdněte odkapávací 
misku.
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Občas kape voda/káva 
z výstupu pro kávu nebo 
obtoku pro vodu.

Ohřívač je udržován 
horký.

Toto je normální chování 
a nikoli defekt.

Káva z výstupu pro kávu 
jen kape nebo kape zpět 
do zásobníku na použité 
kapsle.

Mletá kávu v kávové kapsli 
může být příliš jemná na 
to, aby voda prošla.

Některé pražírny melou pro 
kávové kapsle jemněji. To 
je přijatelné.

Kapání je výstupu pro 
kávu je přijatelné, dokud 
nedochází ke zpětnému 
tlakování a únikům do 
zásobníku na použité 
kapsle.

Vyberte recepturu pro 
světleji praženou kávu 
nebo pro kapsle s jemněji 
mletou kávou pomocí 
aplikace Morning.

Čerpadlo běží, ale žádná 
voda/káva nevytéká.

V cestách pro vodu 
přístroje mohou být 
bubliny vzduchu.

Ujistěte se, že zásobník 
na vodu vašeho přístroje 
je plný a že v komoře 
přístroje není žádná 
kapsle.

Poté stiskněte a přidržte 
tlačítko Zpět pro 
propláchnutí přístroje 
vodou. Opakujte tento 
proces, dokud voda 
nevyteče z výstupu pro 
kávu.

Displej ukazuje 
"Zkontrolujte 
zablokování"

PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ Velikost & Hmotnost 40.2cm (L) × 10.2cm (W) × 25.5cm (H), 4.5kg

Nastavitelná výška šálku 15 cm (s odkapávací miskou), 25 cm (bez odkapávací 
misky)

Kapacita zásobníku na vodu 850ml

Kapacita zásobníku na 
použité kapsle

8 až 10 kapslí

OLED displej 1,44 palce

OLED rozhraní 128×32 displej

Tlačítka a interakce 2 kapacitní tlačítka
Otočný kruhový ovládací prvek

Elektřina AC220-240V 50-60Hz 1200-1300W;  
AC120V 60Hz 1250W

Čerpadlo 20 MPa, 120V, 60Hz or 230V, 50Hz

Maximální tlak 20 bar

Řízení tlaku 3 fáze, 7 úrovní

Řízení výstupu kroky po 1 g, 1 až 250 g

Řízení teploty 75 °C až 98 °C, v krocích po 1 °C

Připojení Wi-Fi & Bluetooth

Kompatibilita kapslí Nespresso® OriginalLine kapsle a kompatibilní kapsle 
třetích stran

Mobilní aplikace Funguje s iOS zařízeními verze 10.0 a pozdější a 
Android zařízeními verze 5.0 a novější.
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