
 

 

 
 

 
 

HANDPRESSO WILD HYBRID – NÁVOD NA POUŽÍVANIE 
 

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

 
 

Používanie s mletou kávou 
 

1. Ak je v kávovare Wild Hybrid vložený nástavec na použitie ESE PODov, vyberte ho. 
2. Skontrolujte, že tlačidlo je v správnej pozícii: ak sa pozeráte na tlakomer, tlačidlo musí byť 

vysunuté smerom hore. 
3. Odomknite rúčku pumpičky otočením o 90°. 
4. Pumpujte, kým sa ručička tlakomera nedostane na 16 barov – zelené pole. Dbajte, aby sa 

ručička nikdy nedostala cez 16 barov – do červeného poľa. 
5. Otočte kávovar Wild Hybrid tak, aby ste pred sebou mali viečko s výpusťou. 
6. Odstráňte viečko – pootočte ním o 60° proti smeru hodinových ručičiek (do pozície odomknutého 

zámku). 
7. Vyberte sitko na mletú kávu. 
8. Naplňte sitko Vašou obľúbenou mletou kávou. Káva nesmie presahovať cez sitko. Utlačte kávu 

pomocou tamperu. 
9. Naplňte zásobník na vodu horúcou vodou z kanvice, alebo z termosky. Nalievajte vodu pomaly, 

zásobník má kapacitu cca 50 ml. 
10. Vložte sitko s nachystanou kávou. 
11. Nasaďte naspäť viečko – pootočte ním o 60° v smeru hodinových ručičiek (do pozície zamknutého 

zámku). 
12. Otočte celý kávovar Wild Hybrid tak, aby výpusť smerovala nad šálku – vidíte na tlakomer, tlačidlo 

je stále vysunuté smerom hore. Stlačte tlačidlo a sledujte prípravu espressa. 
13. Akonáhle je šálka plná, zastavte kávovar Wild Hybrid vysunutím tlačidla naspäť smerom hore. 

Tlak v kávovaru bude uvoľnený a káva prestane vytekať. 
14. Otočte kávovar Wild Hybrid naspäť výpusťou smerom hore a odstráňte viečko. Vždy 

skontrolujte, že tlačidlo je v správnej pozícii! 
15. Vyberte sitko s kávou. Buďte opatrní – v zásobníku môže byť zbytok horúcej vody. Použitú 

kávu vyklepnite a sitko prepláchnite. 
16. Užite si svoje espresso.  

 

  



 

 

Používanie s E.S.E nástavcom 

 
1. Ak je v kávovare Wild Hybrid vložené sitko, vyberte ho a vložte nástavec na E.S.E. PODy. 
2. Skontrolujte, že tlačidlo je v správnej pozícii: ak sa pozeráte na tlakomer, tlačidlo musí byť 

vysunuté smerom hore. 
3. Odomknite rúčku pumpičky otočením o 90°. 
4. Pumpujte, kým sa ručička tlakomera nedostane na 16 barov – zelené pole. Dbajte, aby sa 

ručička nikdy nedostala cez 16 barov – do červeného poľa. 
5. Otočte kávovar Wild Hybrid tak, aby ste pred sebou mali viečko s výpusťou. 
6. Odstráňte viečko – pootočte ním o 60° proti smeru hodinových ručičiek (do pozície odomknutého 

zámku). 
7. Naplňte zásobník na vodu horúcou vodou z kanvice, alebo z termosky. Nalievajte vodu pomaly, 

zásobník má kapacitu cca 50 ml. 
8. Vložte jeden E.S.E. POD. 
9. Nasaďte viečko naspäť – pootočte ním o 60° v smere hodinových ručičiek (do pozície zamknutého 

zámku). 
10. Otočte celý kávovar Wild Hybrid tak, aby výpusť smerovala nad šálku – vidíte na tlakomer, tlačidlo 

je stále vysunuté smerom hore. Stlačte tlačidlo a sledujte prípravu espressa. 
11. Akonáhle je šálka plná, zastavte kávovar Wild Hybrid vysunutím tlačidla naspäť  smerom 

hore. Tlak v kávovaru bude uvoľnený a káva prestane vytekať. 
12. Otočte kávovar Wild Hybrid opäť výpusťou smerom hore a odstráňte viečko. Vždy skontrolujte, 

že tlačidlo je v správnej pozícii! 
13. Odstráňte a vyhoďte použitý E.S.E. POD. Buďte opatrní – v zásobníku môže byť zbytok 

horúcej vody. 
14. Užite si svoje espresso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

Užitočné rady 
- Vždy používajte čerstvú a kvalitnú vodu. 
- Pri využití mletej kávy: vždy používajte mletou kávu, vhodnú na prípravu espressa – jemne pomletú. 

S rôzne pomletou kávou dosiahnete rôznu extrakciu a tým rôzne chute kávy. Nebojte sa 
experimentovať s rôznymi druhmi kávy, rôznou hrúbkou mletia a s množstvom kávy.  
Z väčšieho množstva jemne pomletej kávy, silno stlačenej, pripravíte veľmi silnú kávu.  
Z menšieho množstva hrubo pomleté kávy, menej stlačenej, pripravíte slabšiu kávu. 

- Odporúčame Vám  použiť 7 g jemne pomletej stlačenej kávy, čas extrakcie cca 25 sekúnd, teplota 
vody cca 90°. 

- Odporúčame nahriať šálky prepláchnutím horúcou vodou pred samotnou prípravou kávy. 
- Používajte originálne Handpresso príslušenstvo: prenosné tašky, termosku, tampery, cestovné 

puzdro… 

 

Čistenie a údržba 
- Vždy po použití odstráňte použitý POD, alebo vyklepnite použitou kávu zo sitka. 
- Po použití vypláchnite kávovar čistou vodou a osušte ho jemnou handričkou. Nepoužívajte žiadne 

saponáty, ani alkohol.  
- Kávovar Handpresso Wild nie je nutné odvápňovať. 
- Kávovar nikdy nevkladajte do mikrovlnnej rúry ani do umývačky riadu. 
- Kávovar nevhadzujte do vody  
- Odporúčame Vám kávovar premazávať slnečnicovým alebo olivovým olejom (2 kvapky do pumpičky a 

2 kvapky ku spúšťaciemu tlačidlu, potom 10 x zapumpovať a 10 x stlačiť tlačidlo tam a naspäť). 

 

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

škrabance) a či je čistý. Nikdy nepoužívajte, ak je ktorákoľvek časť kávovaru poškodená. 
- Pri pumpovaní neprekračujte zelené pole. 
- Do zásobníka nalievajte vždy len čistú vodu. 
- Nikdy nestláčajte tlačidlo prípravy, ak viečko nie je v uzamknutej polohe – hrozí obarenie. 
- Pred prípravou espressa vždy skontrolujte, že je v kávovaru vložený POD alebo sitko na mletú kávu. 
- Kávovar Wild Hybrid používajte pri teplotách 5° C až 50° C. 
- V prípade poruchy sa nesnažte kávovar opravovať svojpomocne – kontaktujte svojho predajcu / servis. 
- Kávovar Wild Hybrid nie je určený na profesionálne použitie. 
- Používajte kávovar Wild Hybrid výhradne na prípravu kávy. 
- Nechajte si vymeniť zásobník s viečkom v servise po 5.000 pripravených kávach, alebo po 5 rokoch. 

 

Čo robiť, keď...? 
- Pumpa je zaseknutá – nedá sa pumpovať? 

Odomknite rúčku (krok 3) 
- Pumpujem, ale tlak nestúpa? 

Skontrolujte, že tlačidlo je v správnej pozícii (krok 2). Uistite sa, že pumpujete až do konca. Ak ani 
jedno odporučenie nepomáha, kontaktujte predajcu / servis. 

- Voda prekvapkáva okolo viečka? 
Skontrolujte tesnenie v kávovare – gumový krúžok, zavrite viečko správne do pozície zamknutého 
zámku (krok 11 alebo 9). Ak je gumový krúžok poškodený – vymeňte ho. 

- Espresso vyteká príliš rýchli? 
- Prečítajte si odstavec Užitočné rady, a ak problém pretrváva, skontrolujte, či nie je prasknuté sitko. 

 

Technické údaje 
Objem zásobníka: 50 ml 
Maximálny tlak: 16 barov 
Kapacita sitka: 7 g 
Rozmery (dĺžka x šírka x výška): 223 x 100 x 70 mm 
Váha: 530 g 

 

 

 

 

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

 

 


