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Úvod 
 

 

Ďakujeme Vám za zakúpenie kávovaru Rocket Espresso R58. 
 

Pred prvým použitím kávovaru si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu. 

Informácie obsiahnuté v tomto manuály sú potrebné na oboznámenie sa s bezpečnou 

inštaláciou a zapojením kávovaru, ako aj na jeho obsluhu. 
 

Ak potrebujete viac informácií o produkte, kontaktujte autorizovaného predajcu 

alebo priamo našu spoločnosť. 
 

Návod poskytuje informácie, ktoré sú aktuálne v čase jeho publikácie. Informácie v 

ňom obsiahnuté môžu byť upravované alebo zmenené bez predchádzajúceho 

upozornenia. 
 

Spoločnosť Rocket Espresso Ltd. nenesie žiadnu zodpovednosť za dôsledky 

spôsobené použitím kávovaru v rozpore s týmto manuálom, za ľudskú nedbalosť, 

ani za dôsledky spojené so zanedbaním prístroja. 
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Dôležité bezpečnostné pokyny 
 
 

 Pred prvým použitím kávovaru si dôkladne prečítajte tento návod na 

obsluhu. Informácie obsiahnuté v tomto manuály sú potrebné na 

oboznámenie sa s bezpečnou inštaláciou a zapojením kávovaru, ako aj na 

jeho obsluhu. 

 Manuál uchovajte na bezpečnom mieste. Kópiu môžete získať od 

autorizovaných predajcov. 

 Informácie obsiahnuté v tejto príručke týkajúce sa inštalácie a obsluhy nie 

sú náhradou bezpečnostných inštrukcií 

 Tento prístroj bol navrhnutý výlučne za účelom prípravy kávy, horúcej 

vody a produkciu pary za účelom prípravy horúcich nápojov. Akékoľvek 

iné použitie prístroja mimo tohto rámca je môže byť nebezpečné 

 Výrobok môže byť nebezpečný pre deti a pre osoby so zdravotným 

postihnutím 

 Obsluha prístroja by mala byť vykonávaná iba zaškolenou dospelou 

osobou. Prístroj nesmie byť obsluhovaný deťmi. 

 Nedotýkajte sa horúcich povrchov kávovaru. Najmä varná hlava, parná 

tryska, výpuste na vodu či paru a páka na kávu môžu byť horúce a hrozí 

riziko popálenia 

  

 Kávovar nepoužívajte v exteriéroch. Prístroj by nemal byť vystavený 

priamemu slnečnému žiareniu, dažďu, snehu, ani mrazu. 

 Aby sa predišlo elektrickému šoku, nenamáčajte prístroj, elektrické šnúry 

a zásuvku do vody alebo inej tekutiny a nedovoľte, aby vnútorné časti  

prístroja prišli do kontaktu s tekutinou. 

 Na kávovar nepokladajte ťažké predmety 

 V súvislosti s prístrojom používajte vždy iba čistú, zmäkčenú a studenú 

pitnú vodu. Použitie minerálnej alebo bublinkovej vody môže viesť k 

poškodeniu prístroja  

 Kávovar nepoužívajte bez vody 

 Zapnutý prístroj nenechávajte bez dozoru 

 Kávovar nepoužívajte pri teplote nižšej ako 6 °C a vyššej ako 36 6 °C. 

 Ak sa kávovar dlhšiu dobu nebude používať, hydraulický systém by mal 

byť úplne vypustený a prístroj uskladnený pri teplote nad 0 °C aby sa 

predišlo zamrznutiu vody v systéme, ktoré by viedlo k poškodeniu 

prístroja 

 Uvedenie prístroja do prevádzky pri použití pevného pripojenia na vodu a 

jeho opravy či čistenie by mali byť vykonávané iba autorizovaným 

technikom 

 Kávovar nerozoberajte ani ho samostatne neopravujte. Neautorizované 

rozoberanie prístroja môže viesť k zraneniu a na kávovar automaticky 

strácate záruku.  
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Popis častí kávovaru Rocket R 58 
 

 
Obrázok 1 - Popis častí kávovaru 

 

 

 

1 Tryska na paru 8 Varná hlava 

2 Ventil na vypúšťanie pary 9 Páka s filtrom na kávu 

3 Odkladacia plocha na šálky 10 Nádržka na odpadovú vodu 

4 Ventil na horúcu vodu 11 Ukazovateľ tlaku bojlera 

5 Vývod na horúcu vodu 12 Tlačidlo Zapnúť / Vypnúť 

6 Ukazovateľ tlaku čerpadla 13 Kontrolka zapnutého kávovaru 

7 Páka na vodu   
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Hlavné vlastnosti 
 

 

Telo kávovaru Nerezová oceľ (AISI 304). 

Varná hlava Komerčná varná hlava. Váha 4.05 kg (9 lb). 

Systém 

predsparenia 

Duálny systém predsparenia kávy: mechanický systém 

predsparenia s postupne pracujúcim piestom a statická pred-

extrakčná komora. Umožňuje extrakciu zamatovej kávy s 

optimálnou arómou, telom a “cremou”. 

Dva bojlery  Rocket R 58 prichádza s jedným bojlerom vyhradeným pre vodu 

na kávu a druhým samostatným bojlerom na paru a horúcu vodu 

(tzv. servisný bojler). Garancia stáleho výkonu, 

Popis bojlerov Kapacita bojleru pre vodu na kávu:  0,58 litra. Vyrobený z čistej 

medi. Z vonkajšej strany izolovaný. 

Kapacita servisného bojlera: 1,7 litra. Vyrobený z čistej medi. 

Bezolovnaté mosadzné pláty a prídavná vonkajšia izolácia pre 

udržanie optimálnej teploty. 

Optimalizovaná kapacita bojleru vzhľadom k ohrievaciemu 

výkonu. Výsledkom je rýchle nahrievanie. 

Ohrievače Bojler vody na kávu: 1400 W 

Servisný bojler: 1400 W 

Maximálna súčasná spotreba energie: 1550 W 

Čerpadlo Komerčná rotačná pumpa (nie vibračná!) s externým ovládaním 

tlaku 

Kontrola 

teploty bojlerov 

 

Elektronická kontrola PID senzorom vo vnútri bojlera pre presné 

nastavenie teploty. PID zobrazuje vždy presnú teplotu. Nejedná 

sa o prepočítaný súhrn, ktorý nepresne ukazuje aktuálnu teplotu. 

So senzorom PID viete presne určiť aktuálnu teplotu v každom 

momente. 

Tlakové 

manometre 

Jeden samostatný manometer zobrazujúci tlak čerpadla a druhý 

pre kontrolu tlaku servisného bojleru. 

Nerezová parná 

tryska 

Nová technológia “cool-touch” – iba tryska na konci je horúca; 

jednoduché čistenie, pretože mlieko sa na tryske nepripaľuje; 

výkonnejší parný systém – teplo sa nerozptyľuje po tyči. Parná 

tryska bola navrhnutá pre jednoduché spenenie mlieka s krásnou 

textúrou. 

Elektronická 

kontrola 

Mikroprocesorom riadená automatická kontrola obsahu vody v 

bojleri na kávu, servisnom bojleri a v nádržke na vodu s indikáciu 

jej nedostatku. 

Bezpečnostný 

ventil 

Certifikovaný komerčný bezpečnostný ventil 

Zásoba vody Zásobník na 2,6 litov čerstvej vody, alebo (po prepnutí 

ovládacieho spínača), oceľovo obalený priamy prívod vody  
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plnohodnotným odkvapkávacím drenážnym systémom. 

Rozmery (Š x 

H x V)  

31 cm x 44 cm x 41 cm  

Hmotnosť 29 kg 

Príslušenstvo Dve samostatné páky s jedno a dvojvýpusťou, s filtrami na jednu a 

dve kávy. Slepé sitko na čistenie. Kovový tamper na kávu. Utierka 

z mikrovlákna. Čistiaca kefka. Sprievodca a školenie obsluhy na 

DVD v angličtine a manuál v slovenskom jazyku). 
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Inštalácia kávovaru 
 
Všetky súčasti prístroja sú navrhnuté tak, aby používateľovi poskytli maximálnu 

mieru bezpečia. Je však zodpovednosťou používateľa, aby dodržiaval nasledujúce 

bezpečnostné pokyny: 

 

 Ak kávovar pripájate priamo na vodu, inštaláciu by mal vykonávať 

autorizovaný technik  

 Uistite sa, že všetky potenciálne nebezpečné obaly (plastové vrecká, 

polystyrén a pod.) sú držané mimo dosahu detí 

 Ak objavíte vadu alebo poškodenie prístroja, ihneď informujte predajcu o 

tejto skutočnosti, aby mohli byť vykonané nápravné opatrenia. Prístroj 

dovtedy nepoužívajte 

 Kávovar musí byť inštalovaný na pevný plochý a nekĺzavý povrch. Uistite 

sa, že okolo kávovaru zo všetkých strán ostáva aspoň 10 cm voľného 

priestoru, aby sa zistila dostatočná ventilácia vzduchu 

 Pred pripojením prístroja do elektrickej siete vždy skontrolujte, či kapacita 

a výkon elektrickej siete zodpovedá minimálnym požiadavkám prístroja 

 

Napätie:  Skontrolujte štítok na kávovare 
 

 

Výkon:  1550 W (takisto uvedené na štítku kávovaru). 
 

 

Tlak vody: V prípade že máte kávovar pripojený na vodovod, maximálny 

vstupný  tlak vody môže byť 5 Barov (0,5 MPa – 500 KPa). Ak 

je tlak vyšší, použite ventil redukujúci tlak vody. Minimálny 

potrebný vstupný tlak vody je 1,5 Bar  (0.15MPa-1500 KPa) 
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Spôsob zapojenia kávovaru na vodovod 

 
Nezabudnite na diaľkovom ovládači prístroja nastaviť operačný mód (nádržka na 

vodu alebo pripojenie na vodovod). Kávovar je od výroby nastavený v móde 

použitia nádržky na vodu, 

 

 

 
Obrázok 2 - Spôsob zapojenia kávovaru na vodovod 

 
1. Hadica alebo pevná prípojka vody z vodovodu 

2. Konektor na pripojenie vody 
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Začíname  
 

Predpokladáme, že kávovar je správne nainštalovaný a vodná nádržka je naplnená 

čistou vodou. Ak je kávovar pripojený na vodovod, je potrebné toto nastavenie v 

kávovare preprogramovať (viď kapitolu Programovanie kávovaru). 
 

1. Pripojte kávovar do elektriny 
 

2. Zapnite kávovar hlavným vypínačom (obrázok 1 / 12) z polohy 0 do polohy 1.  
 

3. Počkajte, kým tlak v bojleri dosiahne operačnú hodnotu (približne. 1,1 Baru).  

Tlak môžete skontrolovať na manometri (obrázok 1 / 11).  
 

4. Na pár sekúnd otvorte ventil na vypúšťanie pary (obrázok 1 /2), para bude 

unikať z trysky na paru (obrázok 1 / 1). Po pár sekundách ventil opäť zatvorte.  

Zabránite tým vniknutiu zvyšku mlieka z trysky do bojlera. Počkajte, kým tlak 

v bojleri opäť dosiahne operačnú hodnotu (približne 1,1 Baru). 
 

5. Teraz je Váš kávovar pripravený na varenie kávy. 

 

                                                                                                  
Ako pripraviť espresso 
 

        
 

 

1. Vložte do páky sitko na kávu 
 

2. Naplňte sitko v páke čerstvo namletou kávou (6,5g-7,5g na jedno espresso a 14g –  

15g pre dve šálky espressa).  
 

3. Kávu v páke rovnomerne utlačte priloženým tamperom (alebo 

iným tamperom s priemerom 58mm). Kávu sa musíte naučiť 

utlačiť vždy rovnakým prítlakom. Rovnomerné utlačenie kávy 

spolu s konštantnou hrúbkou mletia je jedným zo základných 

parametrov, ktorým kontrolujete rýchlosť prietoku kávy pri 

príprave espressa.  

 

 

4.  Páku s utlačenou kávou (obrázok 1 / 9) vložte do varnej hlavy (obrázok 1 / 8) 

a položte šálku/y pod výpusť / te páky. 
 

Na prípravu jednej šálky kávy 

použite páku s 7g sitkom a s 

výpusťou na jednu stranu. 
 

Na prípravu dvoch šálok kávy 

použite páku so 14g sitkom a s 

dvojvýpusťou. 
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5.  Páku na pustenie vody obrázok 1 / 7) posuňte do polohy hore. Káva po chvíľke 

začne vytekať do šálky (do šálok). Optimálny čas extrakcie espressa o objeme 25-30 

ml je 25 sekúnd.  Po uplynutí tohto času posuňte páku na vodu (obrázok 1 / 7) do 

pôvodnej polohy dole. 

Ak požadovaný objem kávy 25-30 ml vytiekol rýchlejšie, pravdepodobne ste 

pomleli kávu príliš nahrubo. Zvoľte jemnejšie mletie na mlynčeku.  

Ak ste za čas 25 sekúnd nedosiahli požadovaný objem (cca 25-30 ml), 

pravdepodobne ste pomleli kávu príliš jemne. Zvoľte o niečo hrubšie mletie na 

mlynčeku. 
 

 

6.  Páku s kávou vyberte a kávu z páky vyklepnite. Vypustite trocha vody 

z kávovaru, čím prečistíte hlavu varnej jednotky. Páku umyte od zvyškov kávy. Ak 

budete pripravovať ďalšiu kávu, odporúčame Vám založiť prázdnu páku naspäť do 

hlavy kávovaru, aby si udržala teplotu. 

 
 

 

Príprava horúcej vody 
 

1.  Pod vývod na horúcu vodu (obrázok 1 / 5) vložte nádobu vhodnej veľkosti   
 

2.  Otvorte ventil horúcej vody (obrázok 1 / 4).  
 

3.  Do nádoby začne vytekať vriaca voda. Pozor na popálenie. 
 

4.  Zatvorte ventil na horúcu vodu (obrázok 1 / 4). 
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Príprava pary   
 

1. Tekutinu, ktorú chcete zohriať alebo napeniť vlejte do vhodnej nádoby (použite 

napríklad kanvičku na sparovanie mlieka) 

2. Konček trysky na paru  (obrázok 1 / 1) nasmerujte pod hladinu tekutiny v 

kanvičke 

3. Otvorte ventil na paru (obrázok 1 / 2) 

4. Keď máte tekutinu napenenú alebo zohriatu, zatvorte ventil na paru  (obrázok 1 

/ 2) a až potom vytiahnite trysku z tekutiny 

5. Parnú trysku dôkladne očistite vlhkou handričkou 

 

 

Ako správne napeniť mlieko 
 

Zvládnutie techniky prípravy mliečnej peny je dôležitým základom na prípravu 

cappuccina alebo iných mliečnych nápojov, ktoré vyžadujú napenené mlieko. 

Konzistencia, o ktorú by ste sa mali snažiť najlepšie vystihuje slovo „zamatová“ 

s jemnými mikrobublinkami 

 

Mlieko a vhodná kanvička 
 

Používajte vždy čerstvé, vychladené plnotučné mlieko. Vďaka nízkej teplote mlieka 

budete mať viac času na dôkladné napenenie, kým jeho teplota dosiahne maximálnu 

vhodnú teplotu 65°C-70°C. V rozsahu týchto teplôt sa mliečne proteíny premieňajú 

na jemnú penu. Studené mlieko zároveň lepšie „absorbuje“ vzduch. 
 

Nalejte mlieko do nerezovej kanvičky určenej na speňovanie mlieka. Nerezová 

kanvička ideálne vedie teplo, čo je veľmi dôležité pri kontrole teploty mlieka počas 

napeňovania (nezabudnite, že mlieko po správnom napenení takmer zdvojnásobí 

svoj objem). 
 

Napeňovanie 
  

Konček trysky na paru (obrázok 1 / 1) vložte do mlieka približne 5 až 10 mm pod 

hladinu a naplno otvorte ventil na paru (obrázok 1 / 2). 
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Držte kanvičku oboma rukami stabilne tak, aby tryska na paru bola tesne pod 

povrchom mlieka a pomalým naklonením kanvičky sa snažte, aby prúd pary vytvoril 

v mlieku vír. Vzdialenosť kanvičky od končeka trysky na paru korigujte tak, aby ste 

počuli zvuk typický pre vnikanie vzduchu do tekutiny. 

Ak je zvuk príliš hlasný a para vytvára veľké bubliny, parná tryska je 

pravdepodobne príliš vysoko a mali by ste jemne nadvihnúť kanvičku s mliekom. 

Ak počujete vysoký, pískavý zvuk, otvorte ventil na paru úplne a klesnite 

s kanvičkou troška nižšie.  

Spolu so stúpajúcim objemom mlieka korigujte vzdialenosť kanvičky od trysky tým, 

že kanvičku budete posúvať nižšie.  

 

Počas napeňovania mlieka dbajte o to, aby Vám tryska nevykĺzla nad hladinu 

mlieka, ani tryskou nepohybujte hore - dole. Vytvorili by sa veľké bubliny a textúra 

mlieka by nebola zamatová. 
 

Ohrievanie 
 

Keď už má mlieko požadovanú konzistenciu, ponorte trysku na paru až na dno 

kanvičky tým, že nadvihnete kanvičku. Zároveň môžete trysku nasmerovať na 

niektorú zo strán kanvičky. 

Mlieko začne víriť a mnoho mikrobubliniek ktoré takto vzniknú, ešte vylepšia 

textúru mlieka. Proces ukončite, keď teplota kanvičky stúpne tak, že na nej neudržíte 

priloženú ruku. Trysku nechajte ponorenú a zatvorte ventil na paru (obrázok 1 / 2). 

 

Dnom kanvičky jemne udrite o pevný povrch, čim sa zbavíte nežiadúcich bubliniek 

a celou kanvičkou jemne krúžte, aby sa mlieko a mliečna pena dokonale spojili. Ak 

ste správne postupovali, na povrchu mlieka sa vám vytvorí nádherná, lesklá 

a zamatová mliečna pena.  

  

Ihneď po ukončení vlhou handričkou utrite trysku na paru. Na záver ešte odpustite 

troška pary pootvorením ventila na paru na krátky čas, čim prečistíte trysku zvnútra.  

 

Vypnutie kávovaru 
 

Hlavný vypínač  (obrázok 1 / 12) posuňte do polohy 0. Ak je kávovar pripojený na 

vodovod, zatvorte ventil prívodu vody. Z páky na kávu vyberte filtre a dôkladne ich 

vyčistite podľa nižšie uvedeného postupu. 
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Starostlivosť o kávovar a jeho čistenie 

 

Ak to s kávou myslíte vážne, čistotu kávovaru nemôžete za žiadnych okolností 

podceňovať. Základom pre prípravu dobrého espressa je spoľahlivý kávovar (ten už 

máte) a čerstvá a kvalitná káva. Ani tieto tri ingrediencie Vám však nepomôžu, ak 

Váš kávovar nebude dokonale čistý.  

Káva obsahuje veľké množstvo esenciálnych olejov. Tie dodávajú espressu telo a tú 

správnu viskozitu, avšak na miestach kde prichádzajú do styku s kávovarom, sa 

usádzajú. Chuť espressa však dokáže úplne pokaziť, ak voda prechádza 

nevyčistenou hlavou kávovaru či pákou so zatuchnutou, nevyčistenou kávou.  

Jednoduchá a rutinná starostlivosť o Váš kávovar sú tým najlepším prostriedkom 

ako predísť nepríjemnému kávovému zážitku.  
 

 

 

Na vyčistenie kávovaru budete potrebovať“ 
 

 Nylonovú kefku (je súčasťou balenia) 

 Malý skrutkovač 

 Chemický prostriedok na čistenie kávových usadenín 

 Slepé sitko (je súčasťou balenia) 

 Neabrazívnu utierku 

 Bežnú kuchynskú drôtenku 

 

 

Čistenie kávovaru pozostáva z vyčistenia hlavy kávovaru a z vyčistenia páky na 

kávu. 

 

 Páka 
 

1. Vyčistiť páku je veľmi jednoduché. Pomocou malého 

skrutkovača, lyžičky, mince, alebo pomocou iného sitka 

oddeľte sitko od páky kávovaru. 

 

 

 

 

2. Sitko aj vnútornú stranu páky dôkladne vyčistite bežnou 

kuchynskou drôtenkou, kým nebude úplne čistá. 

 

Ak páka či sitko neboli dlhšie čistené, môžu byť na nej 

usadené nečistoty, ktorých sa obyčajnou drôtenkou bez 

pomoci čistiacich prostriedkov nezbavíte. Káva z takejto páky 

bude zaručene chutiť zatuchnuto. V takom prípade použite 
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špeciálne prostriedky určené na čistenie kávových usadenín a pri čistení postupujte 

podľa návodu k týmto prostriedkom. Ak si nie ste istý vhodnosťou použitého 

čistiaceho prostriedku, kontaktujte predajcu kávovaru ktorý Vám ochotne poradí. 

 

 

 

Čistenie hlavy kávovaru 

 

V prvom rade vyčistite vnútro hlavy kávovaru pomocou 

pribalenej nylonovej kefky. 

 

 

 

 

Nižšie uvedeným postupom by ste hlavu kávovaru mali čistiť každý deň. Tento 

proces sa v angličtine nazýva „backflushing“. 

 
 

1. Filter kávy nasadený v páke na kávu vyberte pomocou lyžičky alebo malého 

skrutkovača a nasaďte do páky slepé sitko bez dierok (obrázok nižšie). 

  

 

 
 

 
 

2. Páku so slepým sitkom nasaďte na hlavu kávovaru. 
 

3. Pomocou páky na vodu (obrázok 1 / 7) pustite vodu a kávovar nechajte 

pracovať 15 sekúnd. Potom vodu zastavte.  

 

 

Cieľom tejto čistiacej procedúry je nechať 

pretiecť čistú a horúcu vodu opačným smerom, 
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od hlavy kávovaru až po výpusť umiestnenú pod hlavou kávovaru. 

 

Opakujte tento postup niekoľko krát a zakaždým keď pomocou páky vodu zastavíte, 

vyberte páku a špinavú vodu usadenú na dne slepého sitka vylejte. Opakujte 

dovtedy, kým z kávovaru nebude tiecť iba čistá voda. 

 

Z času na čas, minimálne však 1x týždenne, nasypte do slepého sitka malé množstvo 

čistiaceho prostriedku určeného na čistenie kávových usadenín a opakujte vyššie 

uvedený postup. Postupujte podľa návodu uvedeného k čistiacemu prostriedku. Ak 

si nie ste istý vhodnosťou použitého čistiaceho prostriedku, kontaktujte predajcu 

kávovaru ktorý Vám ochotne poradí. 

 

Po vyčistení vymeňte slepé sitko naspäť za klasické 7g alebo 14g sitko a vychutnajte 

si ten rozdiel v chuti kávy. 

 

 

Čistenie ostatných súčastí kávovaru 

 

Vypnite kávovar a nechajte ho vychladnúť. Potom postupujte podľa nasledovných 

inštrukcií: 
 

Jemnou, vlhkou (nie mokrou) handričkou vyleštite povrch kávovaru. Na dosiahnutie 

najlepšieho výsledku odporúčame použiť špeciálnu handričku určenú na leštenie 

nerezovej ocele. Povrch kávovaru nikdy nečistite čistiacim práškom, mohli by ste ho 

poškriabať. 
 

Denne čistite nádržku na odpadovú vodu (obrázok 1 / 10). 
 

Trysku na paru a výpusť na horúcu vodu vyčistite jemnou handričkou. 
 

Pravidelne čistite nádržku na vodu. Na dosiahnutie dokonalej chuti kávy Vám 

odporúčame každý deň vymeniť vodu v nádržke. Nádržku môžete vybrať a umyť ju 

pod tečúcou vodou. Neumývajte ju v umývačke riadu.  

 

Tryska na paru  

 

Po každom použití trysky (resp. po každej manipulácii s mliekom) pustite cez trysku 

trochu pary, čím prečistíte jej vnútro. Usadené mlieko na tryske je potrebné po 

každom použití ihneď očistiť, aby sa predišlo jeho pripáleniu k tryske. H 
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Programovanie Vášho Rocket R 58 
kávovaru 
 

 

Váš kávovar je od výroby nastavený na optimálne parametre, ktoré Vám zaručia 

prípravu špičkovej kávy. Napriek tomu, ak preferujete iné nastavenia (alebo len 

máte chuť experimentovať), môžete tieto nastavenia zmeniť pomocou diaľkového 

ovládača pripojenému ku kávovaru (PID).  

 

Diaľkovým ovládačom môžete zmeniť tieto nastavenia: 

 

 Jazyk 

 Napojenie na vodovod alebo použite nádržky na vodu 

 Zapnutie alebo vypnutie ohrevu servisného bojlera. Servisný bojler 

produkuje horúcu vodu a paru. Ak plánujete kávovar používať iba na 

prípravu kávy a nepotrebujete používať horúcu vodu a paru, ohrievanie 

servisného bojlera môžete vypnúť. Nahrievať sa potom bude iba bojler 

určený na vodu na kávu. 

 Teplotu vody v bojleri pre vodu na kávu. Od výroby je teplota nastavená 

na 105°C, ale môžete ju zmeniť v rozsahu od 95°C - 115°C. Továrenské 

nastavenie teploty v bojleri na 105°C zodpovedá extrakčnej teplote 

približne 92°C. 

 Tlak v servisnom bojleri. Továrenské nastavenie je 1,1 Bar, ale môžete ho 

zmeniť vo rozsahu 0,8 – 1,3 Bar. 
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Obrázok 3 - Spôsob pripojenia diaľkového 

ovládača ku kávovaru 

 

Ak chcete kávovar preprogramovať, postupujte nasledovne: 

 

1. Vypnite kávovar (prepnite tlačidlo z obrázku 1 / 12 do polohy “0”). 

2. Kábel diaľkového ovládača PID zasuňte do konektora (obrázok 3 / 1) 

umiestneného na ľavej spodnej strane kávovaru. 

3. Zapnite kávovar (prepnite tlačidlo z obrázku 1 / 12 do polohy “1”). 

 

Kávovar je pripravený na programovanie. Ovládacie menu PID ovládača je 

v anglickom jazyku. 

 

Na displeji je zobrazené: 

 
 

            Tlačidlo č.1            

  
           Tlačidlo č.2  

P 

ok 
Brew boiler 

temperature      105°C 
 

Tlačidlo 

č.3 
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Znamená to, že kávovar pracuje v štandardnom operačnom móde. Do 

programovacieho módu sa dostanete nasledujúcim spôsobom: 
 

 

1. Tlačidlo číslo 3 podržte stlačené aspoň 5 sekúnd, kým sa na displeji 

nezobrazí text “Language”(Jazyk). 

2. Prepínajte sa klávesmi 1 a 2, kým navolíte želaný jazyk. 

3. Tlačidlom č.3 potvrdíte voľbu a dostanete sa do ďalšieho menu, ktorým si 

vyberiete spôsob napojenia na vodu “Water reservoir operation” 

(kávovar pracuje s nádržkou na vodu) alebo “hard plumbing operation” 

(kávovar je pripojený na vodovod). 

4. Tlačidlami 1 a 2 meníte možnosti a tlačidlom 3 potvrdíte voľbu, čím sa 

dostanete do ďalšieho menu, ktoré Vám umožní zapnúť alebo vypnuť 

ohrievanie servisného bojlera.  

5. Na displeji svieti “Service boiler heating: off” (vyhrievanie servisného 

bojleru VYPNUTÉ), alebo “Service boiler heating: on” (vyhrievanie 

servisného bojleru ZAPNUTÉ). Tlačidlami 1 a 2 meníte možnosti 

a tlačidlom 3 potvrdíte voľbu.  

6. Ďalšie menu Vám umožní zmeniť teplotu v bojleri na vodu pre kávu. 

Kávovar zobrazuje text brew boiler temperature. Továrenské nastavenie 

je 105°C. Hodnoty môžete meniť v rozsahu od 95°C do 115°C. 

7. Tlačidlami 1 a 2 meníte možnosti a tlačidlom 3 potvrdíte voľbu, čím sa 

dostanete do ďalšieho menu, ktoré Vám umožní zmeniť tlak v servisnom 

bojleri. Displej zobrazuje text service boiler pressure. Tlak je možné 

zmeniť v rozsahu od 0.8 Bar do 1.3 Bar. Továrenské nastavenie je 1.1 Bar. 

8. Tlačidlami 1 a 2 meníte možnosti a tlačidlom 3 potvrdíte voľbu. Na 

displeji sa opäť objaví text 
 

Brew boiler Temperature  (teplota v bojleri pre vodu na kávu)  105 °C (alebo 
hodnota, na akú ste kávovar preprogramovali) 

 

Táto hláška na displeji kávovaru zároveň znamená, že kávovar už nie je 

v programovacom, ale štandardnom operačnom móde. 

 
 

Poznámka:  Ak ste chceli zmeniť jednu konkrétnu hodnotu a následne chcete 

opustiť programovací mód, stláčajte viac krát za sebou tlačidlo 3, kým sa na displeji 

nezobrazí 
 

Brew boiler Temperature  (teplota v bojleri pre vodu na kávu)  105 °C (alebo 
hodnota, na akú ste kávovar preprogramovali) 

 

Toto je jediný spôsob akým môžete opustiť programovacie menu a vrátiť sa do 

štandardného operačného menu. PID zariadenie vyťahujte z konektora iba keď je 

kávovar vypnutý. Vždy po použití PIDu vypnite a následne zapnite kávovar. 
 

Poznámka: Väčšina kávovarov vybavená dvoma bojlermi a systémom PID meria 

teplotu vody na extrakciu v bojleri. Namerané teploty v bojleri sú následne 

prepočítané na približnú teplotu extrakcie na hlave varnej jednotky. Tento prepočet 

je ale mylný a nepresný, pretože digitálny prepočet nezobrazuje reálnu teplotu, ale 
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skôr teplotu, ktorú si praje zobraziť výrobca. Kávovar Rocket Espresso meria a 

zobrazuje teplotu bojlera. 
 

 

 

Teplota bojleru zobrazená na PID Teplota na hlave kávovaru (*) 

použitím SCASE (**) 

102 °C 215.6 °F 89,8 °C 192.2 °F 

103 °C 217.4 °F  90,8 °C 194.0 °F 

104 °C 219.2 °F 91,7 °C 195.8 °F 

105 °C 221.0 °F 92,0 °C 197.6 °F 

106 °C 222.8 °F 93,5 °C 199.4 °C 

107 °C 224.6 °F 94,6 °C 201.2 °F 

108 °C 226.4 °F 95,3 °C 203.0 °F 

109 °C 228.2 °F 96,2 °C 204.8 °F 
 

 
 

(*) Pri okolitej teplote 19°C  (66.2 °F) 

(**) Termofilter „SCASE“ povyšuje úroveň prípravy espressa zapojením aplikovanej 

meracej vedy. Veľmi jednoduché meranie teploty je teraz možné vďaka používania 

Termofiltera. Výsledky týchto meraní zlepšia možnosti nastavenia prístroja pre prípravu 

špecifických kávových zmesí a umožnia jednotlivým kaviarňam zaviesť proces kontroly 

kvality prípravy kávy na ich prístrojoch. Zároveň sa tým zvyšuje povedomie o vplyve 

teploty na kvalitu espressa. Vďaka týmto znalostiam je možné okamžite kompenzovať 

občasné výkyvy v chovaní kávovaru. Termofilter umožňuje porovnávať výkony rôznych 

espresso kávovarov a ich technológií pomocou systematického testovacieho postupu. 

Presné teplotné štúdie so sebou prinášajú nové prístroje so zvýšenou úrovňou 

prispôsobenia a stabilitou, vďaka ktorým je chuť espressa ešte lepšia, než kedykoľvek 

predtým. Aj profesionálne tímy na súčasnom Svetovom šampionáte Baristov (WBC) 

a Súťaži Baristov v USA (USBC) využívajú tieto zariadenia na testovanie a 

vyhodnocovanie prístrojov v súťažiach. 

            

Chybové hlášky 
 
 

Niektoré dôležité funkcie kávovaru sú riadené mikroprocesorom, napríklad kontrola 

množstva vody (v nádržke na vodu, servisnom bojleri a v bojleri na vodu na kávu) 

a udržiavanie správnej teploty v oboch bojleroch. 

Na prípadný alarm upozorňuje blikaním dióda (obrázok 1 / 13). Presnú chybovú 

hlášku je možné identifikovať na displeji PID po jeho pripojení na kávovar. 

Pripojením kávovaru k zariadeniu PID si môžete.  
 

2 zablikania: Upozorňujú na možný problém s teplotou servisného bojlera 
 

3 zablikania: Upozorňujú na možný problém s teplotou bojlera na vodu na kávu 
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V oboch prípadoch skúste kávovar vypnúť a zapnúť. Ak to nevyrieši problém, 

kontaktujte servisného technika Rocket. 

 

 

Nastavenie tlaku čerpadla pomocou by-
pass skrutky 
 

 

Otočením skrutky (obrázok 4) v smere hodinových ručičiek (“-“) tlak čerpadla 

znižujete a otočením skrutky v protismere hodinových ručičiek (“+”) tlak čerpadla 

zvyšujete. Továrenské nastavenie je 9 Bar. 
 

Neodporúčame Vám nastavenie nižšej hodnoty než 8 Bar alebo vyššej ako 10 Bar. 

Aktuálny tlak čerpadla môžete skontrolovať na manometri (obrázok 1 / 6) 

 
Obrázok 4 - Nastavenie tlaku čerpadla pomocou by-pass skrutky 
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Odstraňovanie problémov 
 
 

Problém Pravdepodobný problém a jeho riešenie 
  

Z hlavy kávovaru 

nevyteká voda 

(káva) alebo vyteká 

príliš pomaly 

Nádržka na vodu môže byť prázdna. Vypnite kávovar, 

nádržku naplňte a kávovar opäť zapnite. 

Ak je kávovar napojený na vodovod, môže byť zatvorený 

prívod vody. Vypnite kávovar, pustite prívod vody 

a kávovar opäť zapnite. 

Sonda na reguláciu teploty bojlera nefunguje správne. 

Vypnite kávovar a opäť ho zapnite. Ak to nepomôže 

kontaktujte servisné stredisko. 

Kávovar je zapnutý, ale nie je pod prúdom (výpadok 

elektriny). 

Káva môže byť veľmi najemno pomletá alebo príliš silno 

utlačená. Pomeľte kávu hrubšie alebo slabšie utlačte kávu. 

Sprchové sitko na hlave kávovaru je upchaté. Vyčistite 

hlavu kávovaru kefkou s nylonovými štetinami 

a prepláchnite ho vodou. V prípade potreby kontaktujte 

servisné stredisko so žiadosťou o výmenu sprchovacieho 

sitka (odporúčame zároveň vymeniť tesnenie). 

V páke mohlo ostať slepé sitko. Vymeňte ho za riadne 

sitko s otvormi na vytekanie vody (kávy). 

Restriktor varnej hlavy je upchatý. Kontaktujte servisné 

stredisko. 

Z parnej trysky 

nejde para  

Skontrolujte, či tlak bojlera (obrázok 1 / 11) je približne   

1.0 Bar. Ak tlak počas parenia klesá, nechajte kávovar 

chvíľu nahrievať.  

Parná tryska je upchatá zaschnutým mliekom. 

Odskrutkujte koniec trysky a vyčistite ju.  

Môže sa jednať aj o preplnený alebo prázdny bojler, či inú 

závadu. Kontaktujte servisné stredisko. 

Z trysky na horúcu 

vodu netečie voda 

Skontrolujte, či tlak bojlera (obrázok 1 / 11) je približne   

1.0 Bar. Ak tlak počas vypúšťania vody klesá, nechajte 

kávovar chvíľu nahrievať. 

Páka na kávu sa 

nedá osadiť do hlavy 

kávovaru 

Do filtra ste nasypali príliš veľa kávy. Použite adekvátne 

množstvo kávy. 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
© Rocket Espresso Ltd.  IT05846260965.Espresso machine mod. R 58. User manual Ed. 03.2012. Subject to change without notice # 23                   

Čerpadlo (pumpa) 

nefunguje 

V bojleroch alebo nádržke na vodu je málo vody. Vypnite 

kávovar, naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou 

(prípadne pustite  prívod vody ak je kávovar napojený na 

vodovod) a kávovar zase zapnite. 

Voda z trysky na 

horúcu vodu je 

hnedá, alebo 

zapácha 

Do bojlera sa dostalo mlieko. Kontaktujte autorizované 

servisné stredisko. 

 

 

Káva vyteká príliš 

rýchlo 

Káva je pomletá príliš nahrubo. Pomeľte kávu jemnejšie. 

Káva vyteká príliš 

pomaly alebo iba 

kvapká 

Káva je pomletá príliš jemne. Pomeľte kávu hrubšie. Kávu 

slabšie utlačte. 

Káva nechutí dobre Varnú hlavu kávovaru, filtre, sprchovacie sitko alebo páku 

na kávu je potrebné vyčistiť. Postupujte podľa návodu 

alebo kontaktujte autorizované servisné stredisko. 

Káva nie je čerstvá alebo nie je čerstvo pomletá. 

Mlecie kamene mlynčeka sú otupené. 

Espresso nemá 

žiadnu alebo slabú 

cremu 

Káva je pomletá príliš nahrubo. 

Káva nie je čerstvá alebo nie je čerstvo pomletá. 
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Espresso variácie 
 
Na prípravu nasledovných nápojov používajte čerstvú,  dobre namletú a správne 

nadávkovanú kávu. Použite priemerne 6,5 – 7,5 gramov kávy pre každý jeden nápoj. 

Na prípravu správneho espressa odporúčame extrakčný čas 25 sekúnd  

 

■ Espresso 

Jedna porcia kávy o objeme 25 ml s extrakčným časom 25 sekúnd (pozrite stránku 

www.espressoitaliano.org). Podávajte v nahriatej šálke na espresso. 

 
 

■ Cappuccino 

100 ml studeného mlieka (3-5°C) naparujeme, kým nedosiahneme objem 125 ml. 

Napareným mliekom zalejeme espresso. Podávajte v nahriatej šálke na 

cappuccino. 

 

■ Caffè Americano (Long Black) 

Espresso doliate horúcou vodou do požadovanej veľkosti. 

 

■ Latté 

Jedno (25 ml) alebo dvojité espresso (50 ml) navýšené ohriatym a texturovaným, 

nie však speneným mliekom. Podávajte v 190 ml šálke. 

 

■ Caffé Macchiato 

Klasické espresso s čiapočkou mliečnej peny. Servírujeme v šálke na espresso.  

 

■ Espresso con Panna 

Espresso podávané so šľahačkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.espressoitaliano.org/
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Nasledujúce prehlásenie sa vzťahuje iba na prístroje distribuované v Európskom 

spoločenstve. 

 

 

Vyhlásenie o zhode CE 

 

 

Rocket Espresso Limited Italian Branch  

Viale delle Industrie 26  

20090 Settala (Milano)  

Italy  

IT 05846260965 

 

Potvrdenie, že espresso kávovar Rocker R58 bol vyrobený 
v súlade s nasledujúcimi štandardami: 
 

EMC  

2004/108/EC  

EN 61000-3-2 (2006) 

EN 61000-3-3 (1995) 

EN 6100-3-11 (2000)  

EN 55014-1 (2006)  

EN 55014-2 (1997) 

 

Napätie 

2006/95/EC 

EN60335-1 (2006) 

EN 60335-2-75 (2002) 

EN 50366 (2003) 

 

Smernica pre stojné zariadenia 

89/392 

EB^N292-1 (1991) 

EN 292-2 (1991) 

 

 

Úroveň hluku 

IEC 60335-2-75 

Úroveň hluku počas bežnej operatívy kávovaru je 70 dB alebo menej. 
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Schéma elektrického zapojenia 
(informácia pre servisné stredisko) 
 

 
A Riadiaci panel C Napájací kábel 

B PID   

1 Hlavný vypínač 9 Bezpečnostný termostat 

2 Svetelná kontrolka zapnutia / 

alarm 

10 Ohrievač servisného bojlera 

3 Motor čerpadla 11 Ohrievač bojlera na vodu na kávu 

4 Solenoidný ventil autonapĺňania 

bojlera 

12 Mikro spínač výdaja kávy 
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5 Solenoidný ventil vodnej nádržky 13 Teplotná sonda bojlera na vodu na 

kávu 

6 Solenoidný ventil napojenia na 

vodovod 

14 Teplotná sonda servisného bojlera  

7 SSR relé servisného bojlera 15 Hladinová sonda servisného 

bojlera 

8 SSR relé nojlera na vodu na kávu 16 Hladinová sonda vodnej nádržky 
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Hydraulický diagram (informácia pre 
servisné stredisko) 

 
 

A Servisný bojler (horúca voda / 

para) 

C Varná hlava 

B Bojler na vodu na kávu D Nádržka na vodu 

1 Ventil na horúcu vodu 8 Jednocestný ventil 

2 Ventil na paru 9 Bojler plniaci solenoidný ventil 

3 Vákuový ventil 10 Expanzný ventil 

4 Bezpečnostný ventil 11 Solenoidný ventil napojenia na 
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vodovod 

5 Merač tlaku servisného bojlera 12 Solenoidný ventil nádržky na vodu 

6 Merač tlaku čerpadla 13 Nádržka na odpadovú vodu 

7 Komerčná rotačná pumpa 14 Hadica na pripojenie na vodovod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocket Espresso Limited  

Viale delle Industrie 26 

20090 Settala (Milano) 

Italy 

 

Phone +39 02 910 910 10 

Fax +39 02 910 910 08 

Email info@rocket-espresso.com 

Web www.rocket-espresso.com 
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