
 

 

 
 

 
 

HANDPRESSO AUTO HYBRID – NÁVOD NA POUŽÍVANIE 
 

 
 
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho na neskoršie použitie. 
Predtým, ako prvý raz použijete Handpreso Auto Hybrid, dôkladne ho opláchnite horúcou vodou a prvú 
pripravenú kávu vylejte.  Následne je už prístroj pripravený na používanie. 

 

 
1. Odmotajte napájací kábel a postavte Handpresso AUTO Hybrid vertikálne (pomôžte si napríklad 

držiakom na šálky vo vašom aute) 
2. Zapojte kábel do 12V zapaľovača vášho auta. Vozidlo musí byť naštartované. 
3. Odskrutkujte viečko  
4. Naplňte zásobník na vodu studenou vodou. Pozor, kapacita zásobníka je max 55 ml. Pozorne 

sledujte indikátory – koliečka postupne tmavnú v smere hodinových ručičiek. Kávovar 
v žiadnom prípade neprepĺňajte. V prípade preplnenia kávovaru a jeho následnom 
natlakovaní hrozí neopraviteľné poškodenie kávovaru. 

5. A) Ak chcete použiť E.S.E. Pod, vložte ho do kávovaru 
B) Pri použití na mletú kávu: Vyberte sitko na mletú kávu a naplňte ho mletou kávou podľa Vášho 
výberu. Utlačte kávu pomocou tampera a vložte sitko naspäť do kávovaru. 

6. Viečko nasaďte naspäť – pootočte ním o 60° v smere hodinových ručičiek (do pozície zamknutého 
zámku). Pozor, kávovar nebude fungovať, ak viečko nebude správne nasadené a zavreté. 

7. Stlačte tlačidlo ON – spustíte tak proces nahrievania a tlakovania kávovaru. 
8. Počkajte, kým nebudete počuť 3 pípnutia. (cca 3 minúty) Pozor, aj keď motorček utíchne, 

neznamená to automaticky, že je kávovar je pripravený; vždy vyčkajte na zvukový 
signál – 3 pípnutia. 

9. Odpojte napájací kábel zo zapaľovače. 
10. Otočte celý kávovar Handpresso AUTO Hybrid tak, aby výpusť smerovala nad šálku (kávovar 

otočíte „dole hlavou“). Stlačte tlačidlo so symbolom šálky a sledujte prípravu espressa. 
11. Akonáhle je šálka plná, zastavte kávovar Handpresso AUTO Hybrid stlačením tlačidla STOP. Ak ste 

nenechali vytiecť všetku vodu a prerušili prípravu skôr, počítajte s tím, že v kávovare je zbytok 
horké vody. Manipulujte s kávovarom veľmi opatrne – hrozí obarenie sa horúcou vodou. 

12. Otočte kávovar Handpresso AUTO Hybrid naspäť do základnej pozície, otvorte viečko, odstráňte 
použitú kávu a prípadne vylejte zbytok vody. 

13. Užite si espresso.  
 
Ak chcete pripraviť druhé espresso hneď po prvom, nemusíte čakať, kým sa ručička teplomeru vráti do 
základnej pozície. 
  



 

 

 

 
 

Užitočné rady 
- Vždy používajte čerstvú a kvalitnú vodu. 
- Používajte výlučne E.S.E. PODy (označené ako „espresso PODy) s priemerom 44 mm. 
- Pre dosiahnutie krajšej cremy stlačte tlačidlo STOP tesne pred koncom – než začnú vytekať prvé 

bublinky. 

- Používajte originálne Handpresso príslušenstvo. 
 

Čistenie a údržba 
- Vždy po použití kávovaru odstráňte použitý POD alebo mletú kávu. 
- Pred čistením vždy kávovar odpojte od elektriny. 
- Čistite kávovar vlhkou handričkou – používajte iba čistú vodu. 
- Nepoužívajte žiadne saponáty ani alkohol.  
- Kávovar nikdy nevkladajte do mikrovlnnej rúry ani do umývačky riadu. 
- Kávovar nevhadzujte do vody. 
- Odvápňovanie: Odvápňujte cca 1x za 2 mesiace, alebo po 100 pripravených kávach. Po odvápnení 5 – 

6 x prepláchnite čistou vodou. 

 

Upozornenie 
- Skladujte mimo dosah detí. Nenechávajte  kávovar bez dozoru. 
- Pred použitím vždy kávovar Handpresso AUTO Hybrid skontrolujte, či nie je poškodený (praskliny, 

škrabance) a či je čistý. Nikdy nepoužívajte, ak je ktorákoľvek časť kávovaru alebo napájacieho káblu 
poškodená. 

- Kávovar by nemal byť používaný za jazdy. 
- Do zásobníku nalievajte vždy jen čistou vodu a kávovar neprepĺňajte. V prípade preplnenia 

kávovaru a jeho následnom natlakovaní hrozí neopraviteľné poškodenie kávovaru. 
- Nikdy nestláčajte tlačidlo prípravy, ak viečko nie je v uzamknutej polohe – hrozí obarenie. 
- Kávovar Handpresso AUTO Hybrid používajte pri teplotách 5° C až 50° C. 
- V prípade poruchy sa nesnažte kávovar opravovať svojpomocne – kontaktujte svojho predajcu / servis. 
- Kávovar Handpresso AUTO Hybrid nie je určený na profesionálne využitie. 
- Používajte kávovar Auto Hybrid výhradne na prípravu kávy. 
- Odporúčame používať kávovar, iba keď je vaše auto naštartované, inak hrozí vybitie batérie. 

 

Čo robiť, keď...? 
- Nemôžem otvoriť viečko? 

Je možné, že kávovar je ešte pod tlakom. Stlačte znovu tlačidlo STOP. 
- Voda prekvapkáva okolo viečka? 

V zásobníku je pravdepodobne príliš veľa vody. 
- Nedá sa stlačiť tlačidlo so symbolom šálky? 

Skontrolujte, či je viečko správne uzavreté. 
- Espresso je príliš malé? 

Uistite sa, že ste naliali do zásobníku dosť vody. 

 

Technické údaje 
Objem zásobníka: 53 ml 
Maximálny tlak: 16 barov 
Rozmery (dĺžka x šírka x výška): 10 x 10 x 22 cm 
Váha: 880 g 
Napätie: 12 V 
Príkon: 140 W 

 

 

 

 

 

Výhradný distribútor pre SR: PRESSÍČKO.SK, s.r.o., Čižmárska 2, 940 01 Nové Zámky 

 

 

 


