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SPLOŠNA PRAVILA
Ta navodila natačno preberite in jih shranite za kasnejšo uporabo. Aparat priklopite samo na ozemljeno električno vtičnico. 
Redno čistite ročko, ki drži kapsulo, pladenj, posodo za odpadne kapsule in rezervoar vode. Aparat lahko čistite samo 
kadar je izklopljen iz električne napeljave.

POMEMBNO: Nikoli ne potopite aparata in njegovih komponent v vodo. Vodo v rezervoarju je potrebno menjati vsak dan. 
Ne uporabljajte aparata, če je rezervoar prazen. Priporočamo, da vodni kamen očistite vsaka 2 meseca s posebnim čisti-
lom za kavne aparate (čistilo AXOR). Navodila boste našli v poglavju o odstranjevanju vodnega kamna. Aparat je opremljen 
z ventilom, ki ohranja konstanten pritisk, kar lahko povzroči, da izteče nekaj vodnih kapljic tudi takrat, ko aparat ne deluje.

TEHNIČNI PODATKI
Material ohišja ABS

Termični material aluminij

Kapaciteta rezervoarja za vodo 1liter

Kapaciteta koška za odpadne kapsule 8 kapsul

Črpalka 19 barov

Teža aparata (brez embalaže) 3,6 kg

Priključna napetost 230V, 50 Hz

Moč aparata 1000 W (s funkcijo varčevanja)

Mere (Š x D x V) 100 x 310 x 265 mm

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav brez predhodnega obvestila.
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POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI
Pri uporabi električnih aparatov vedno upoštevajte spodnje varnostne ukrepe.

Uporaba kavnega aparata
• Preberite navodila za uporabo v celoti.

• Aparat je namenjen izključno za domačo uporabo. Vsaka druga vrsta uporabe se šteje kot nepravilna in zato nevarna.

• Kadar aparat ni v uporabi, ga izklopite iz vtičnice.

• Ne dotikajte se vročih površin aparata, ker lahko povzročijo opekline.

•  Ta aparat je izdelan za kuhanje espresso kave. Bodite previdni, da preprečite opekline zaradi curkov vroče vode ali 
nepravilne uporabe aparata.

•  Kavnega aparata ne smejo uporabljati otroci in ljudje z omejeno fizično ali umsko sposobnostjo, razen pod nadzorom 
starejše osebe, ki je sposobna upravljati s kavnim aparatom!

• Kavni aparat je namenjen uporabi v notranjih prostorih.

• V izogib požara, električnega udara ali poškodovanja oseb, aparata ne smete potopiti v vodo ali druge tekočine!

• Aparata ne uporabljajte za druge namene kot tiste, za katere je izdelan.

• Kavnega aparata ne uporabljajte v bližini plina ali električne pečice in ga ne postavljajte na vroče površine!

•  Aparat mora biti vklopljen samo, kadar je v uporabi. Po uporabi ga izklopite tako, da premaknete glavno stikalo ON/OFF 
(9) na pozicijo 0 in izklopite kabel iz vtičnice.

• Pred izklopom preverite, da je glavno stikalo ON/OFF (9) na poziciji 0.

• Uporaba priključkov, ki jih proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.

•  Kavni aparat mora biti nameščen na ravno površino! Napajalni kabel ne sme viseti preko roba mize ali pulta. Kabla ne 
vlecite iz vtičnice s silo in se ga ne dotikajte z mokrimi rokami.

• Aparata ne prenašajte ali vlecite za kabel.

•  Da zmanjšate tveganje za poškodbe, aparata ne postavljate na namizne prte, kjer je možnost, da ga otroci potegnejo ali 
se ob njih spotaknejo.

•  Aparata ne uporabljajte, kadar so poškodovani kabel, vtič ali vtičnica. Aparat odnesite najbližjemu pooblaščenemu 
serviserju na pregled ali v popravilo.

•  Ne uporabljate podaljškov ali razdelilnikov. V primeru požara uporabite ogljikov dioksid. Ne uporabljajte vode ali gasilnih 
aparatov s prahom.

•  Kavnega aparata ne uporabljajte v druge namene, ker je narejen samo za kuhanje kave!

• Ta navodila shranite na varnem mestu!
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Priklop kavnega aparata
• Pred priključitvijo kavnega aparata v električno omrežje pazljivo preberite navodila!

•  Aparata nikoli ne priključite v prostoru, v katerem je temperetura manj kot 0 °C. Voda v kavnem aparatu lahko zmrzne in 
povzroči okvaro na kavnem aparatu. Prav tako ne uporabljajte kavnega aparata v prostoru, v katerem je sobna tempera-
tura višja od 40 °C.

•  Preverite napetost električnega omrežja. Ta mora ustrezati napetosti, ki je označena na kavnem aparatu oz. na ploščici 
D – 230V. V primeru dvoma se posvetujte z pooblaščeno osebo!

• Če vtič in vtičnica nista združljiva, vtič na pooblaščenem servisu zamenjajte z ustreznim.

• Aparat namestite na ravno, nedrsečo površino, daleč od vodnih ali toplotnih virov!

• Ko odstranite embalažo, preverite brezhibnost kavnega aparata.

• Embalažo shranite in je ne puščajte na dosegu otrok!

Čiščenje kavnega aparata
•  Najprej izklopite glavno stikalo za vklop kavnega aparata (9) oz. ga postavite na pozicijo 0, nato izklopite kavni aparat iz 

električnega omrežja.

•  Počakajte, da se kavni aparat ohladi.

• Iz ležišča odstranite rezervoar za vodo (8).

• Ohišje in ostale dele kavnega aparata čistite z vlažno krpo in ga nato posušite z suho krpo.

•  Ne uporabljajte pripomočkov, ki bi lahko uničili gladko površino aparata in ne uporabljajte agresivnih detergentov.

• Kavnega aparata ne izpostavljajte veliki količini vode oz. ga ne potopite vanjo.

V primeru okvare
Kavnega aparata ne uporabljajte, če sta stikalo za vklop (7) ali priključni vtič (10) poškodovana.

Če opazite kakršnokoli napako na kavnem aparatu, se posvetujte s pooblaščenim servisom. Če je električni kabel (7) na 
kavnem aparatu poškodovan, naj ga zamenja pooblaščeni serviser.

V primeru nepravilnega delovanja kavnega aparata, ga nemudoma izklopite in dostavite pooblaščenemu serviserju v 
popravilo. Kavnega aparata ne popravljajte sami. Popravilo s strani nepooblaščene osebe pomeni izgubo garancije.

Nepravilna uporaba kavnega aparata
•  Kavni aparat je namenjen samo za domačo uporabo v gospodinjstvih, čajnih kuhinjah, pisarnah, v hotelskih sobah in 

apartmajih ter zajtrkovalnicah. Vsaka druga vrsta uporabe je neprimerna in nevarna.

•  Prodajalec ni odgovoren za nesreče ali poškodbe, ki so posledica neskladnosti s predpisanim sistemom ozemljitve 
električnega omrežja.

•  Prav tako prodajalec ni odgovoren za škodo na kavnem aparatu kot posledici nepravilne ali malomarne uporabe.
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3. TIPKE ZA KAVO

A  Kratka kava

B  Dolga kava

1. VZVOD ZA VSTAVLJANJE KAPSUL

2. KONTROLNA PLOŠČA NA DOTIK

4. GLAVA KAPSULE 
(KUHALNA SKUPINA)

5. PODSTAVEK ZA SKODELICE

SESTAVNI DELI KAVNEGA APARATA

6. PODSTAVEK IN ZBIRALNIK ZA ODPADNE KAPSULE (SNEMLJIV)

7. ELEKTRIČNI KABEL

8. VODNI REZERVOAR

9. GLAVNO STIKALO

10. VTIČ

11. PODSTAVEK ZA SKODELICE
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DELOVANJE KAVNEGA 
APARATA

Polnenje rezervoarja
•  Izvlečite vodni rezervoar (8) tako, da ga pritisnete navzdol in hkrati 

navzven (slika 1).

• Napolnite rezervoar s svežo hladno vodo.(slika 2).

•  Posodo ponovno namestite z nežnim nagibom na vodni ventil (slika 3).

Vklop/segrevanje kavnega aparata
• Kavni aparat vključite v električno vtičnico.

• Vklopite aparat s pritiskom na glavno stikalo (9) (slika 4).

•  Tipki (A) in (B) bosta pričeli utripati; po približno eni minuti tipki prene-
hata utripati in takrat je aparat pripravljen za uporabo (slika 4).

Funkcija varčevanja z energijo
Ko je aparat vklopljen (9) in ni v uporabi, se v 30 minutah vklopi funkcija 
varčevanja z energijo. Oba gumba (A in B) bosta utripala vsaki dve 
sekundi.

Če želite aparat znova uporabljati, pritisnite enega od gumbov (A ali 
B) in počakajte, da se aparat segreje. Ko gumba (A) in (B) prenehata 
utripati in ostaneta osvetljena, je aparat pripravljen za uporabo.

NAPOTKI ZA VArNOsT IN VArČEVANJE Z ENErGIJO:

Zvečer ali ko odidete od doma izklopite aparat z glavnim stikalom (9). 
Kavni aparat se zelo hitro segreje in bo v eni minuti po vklopu spet 
pripravljen za uporabo.

Če načrtujete, da aparata ne boste uporabljali dalj časa, izklopite vtič iz 
vtičnice in izpraznite vodni rezervoar.

slika 1

slika 2

slika 3

slika 4
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Izpiranje aparata/notranje kroženje
Preden aparat uporabite prvič ali pa ga spet pod dolgem času vklju-
čite, je priporočljivo pred kuhanjem spustiti vsaj tri skodelice vroče 
vode. To lahko storite po sledečem postopku:

•  Preverite, da v glavi aparata ni kapsule in prižgite aparat z glavnim 
stikalom (9).

• Na podstavek postavite skodelico (slika 5).

•  Ko gumba (A) in (B) prenehata utripati, je aparat pripravljen. Pritisni-
te enega izmed gumbov (A) in (B). Aparat bo začel spuščati vodo. Ko 
se skodelica napolni, ga ustavite s pritiskom na isti gumb (slika 6). 
Ta postopek ponovite vsaj trikrat. Ko končate, bo aparat očiščen in 
pripravljen za uporabo.

slika 5

slika 6
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PRIPRAVA KAVE
• Uporabljajte samo kapsule illy Iperespresso.

• Postavite skodelico na podstavek.

•  Počasi dvignite vzvod (1) nazaj, dokler se ne ustavi (slika 7) in 
vstavite kapsulo v predvideno odprtino (slika 8).

•  Zaprite vzvod (1) (slika 9) in pritisnite gumb (A) za pripravo kratke 
kave ali gumb (B) za pripravo dolge kave (slika 10).

OBVEsTILO: 
Aparat je opremljen s »predinfuzijskim« sistemom: Ko je eden od 
gumbov (A ali B) pritisnjen, prične aparat kuhati kavo, se ustavi in 
znova samodejno zažene, dokler ni skuhana programirana količina 
kave.

•  Za dodatno skodelico kave vstavite novo kapsulo in ponovite zgornji 
postopek.

•  Uporabljeno kapsulo odstranite tako, da počasi dvignite vzvod 
za vstavljanje kapsul. Kapsula bo samodejno padla v zbiralnik za 
odpadne kapsule. Če izmet ne uspe, postopek ponovite.

OPOZOrILO: 
Preden vstavite kapsulo, počasi in v celoti dvignite vzvod (1) 
na vrhu aparata. Za ohranjanje higiene in kakovosti aparata je 
priporočljivo, da kapsulo izvržete v zbiralnik za odpadne kapsule 
takoj, ko je bil napitek pripravljen.

UPOrABEN NAsVET: 
Za pripravo kave uporabite skodelico iz keramike in jo predhodno 
ogrejte. To bo ohranilo vašo kavo dalj časa vročo. Skodelice lahko 
ogrejete pod vročo tekočo vodo.

PROGRAMIRANJE DOLŽINE 
KAVE
KrATKA KAVA: Pritisnite gumb (A) in ga zadržite pritisnjenega. Aparat 
bo začel s pripravo kave v podstavljeno skodelico. Ko boste dosegli 
želeno količino kave, gumb spustite. Aparat bo prenehal s pripravo 
kave in si bo zapomnil želeno količino za prihodnja kuhanja (slika 10).

DOLGA KAVA: Pritisnite gumb (B) in ga zadržite pritisnjenega. Aparat 
bo začel s pripravo kave v podstavljeno skodelico. Ko boste dosegli 
želeno količino kave, gumb spustite. Aparat bo prenehal s pripravo 
kave in si bo zapomnil želeno količino za prihodnja kuhanja (slika 10).

slika 7

slika 8

slika 9

slika 10
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PRAZNENJE KAPSUL
V zbiralnik za odpadne kapsule (6) gre največ 8 kapsul. Priporočamo, 
da zbiralnik redno praznite, saj se kapsule lahko zataknejo. Zbiralnik 
izpraznite tako, da jo potegnete proti sebi, odvržete kapsule in ga 
očistite z vodo (slika 11). Prav tako očistite tudi podstavek (slika 12). Ko 
vse očistite, vrnite zbiralnik in podstavek nazaj v aparat.

SHRANJEVANJE APARATA
Če aparata dalj časa ne boste uporabljali, ga izklopite z glavnim stika-
lom (9) in potegnite kabel iz vtičnice.

Aparat pospravite v suh in neprašen prostor, nedosegljiv otrokom. 
Priporočljivo je, da aparat hranite v originalni embalaži.

Temperatura prostora, kjer bo aparat shranjen, ne sme biti nižja od 
5°C! Tako se izognete zmrzovanju notranjih delov kavnega aparata. 

POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE
V primeru okvare aparat izklopite in poiščite pooblaščeni servis. Samo 
pooblaščeni serviser lahko posega v aparat v primeru okvare, ki jo krije 
garancija. V primeru, da je bil aparat popravljen z strani nepooblašče-
nega servisa, zavračamo vso odgovornost v primeru poškodb oseb ali 
predmetov.

ODSTRANJEVANJE VODNEGA 
KAMNA
Nabiranje vodnega kamna v kavnem aparatu je naravna posledica 
uporabe. Čiščenje vodnega kamna zato priporočamo najmanj enkrat 
na dva meseca. Če uporabljate zelo trdo vodo, naj bo čiščenje vodnega 
kamna še bolj pogosto!

V primeru, da na vodovodnem omrežju nimate nameščenega central-
nega mehčalca vode, vam priporočamo nakup vrča za mehčanje vode 
BRITA s pripadajočim vodnim filtrom, ki poleg nečistoč iz vode odstrani 
tudi do 70 % vodnega kamna.

Za čiščenje vodnega kamna uporabljajte čistilo AXOR, ki ga kupite 
pri pooblaščenem prodajalcu ESPRESSO d.o.o., Fajfarjeva 33, 1000 
Ljubljana. Uporaba drugih čistil ni priporočljiva!

Za čiščenje ne uporabljajte kisa, luga ali mravljinčne kisline, ker lahko 
poškodujejo aparat.

slika 11

slika 12

POZOr! 
Če se postopek čiščenja vodnega 
kamna ne izvaja, lahko nabiranje 
vodnega kamna poškoduje kavni 
aparat in onemogoči kuhanje 
kave! Postopek čiščenja izvajajte 
po navodilih!

Postopek čiščenja
•  Vsebino vrečke s čistilom stresite v 

vodni rezervoar in kristale raztopite. 

•  Rezervoar vstavite v aparat in ga 
prižgite. 

•  Spustite približno 3 male skodelice 
vode in počakajte 15 minut. Nato v 
5 minutnih intervalih spuščajte po 3 
male skodelice vode. 

•  Postopek je končan, ko je vodni 
rezervoar prazen. 

•  Rezervoar sperite, nalijte čisto vodo 
in jo v istih intervalih spustite skozi 
aparat.

•  Postopek čiščenja ponavljajte na 
vsake dva meseca.
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GARANCIJSKE OMEJITVE
Garancija ne velja za poškodbe ali okvare, ki jih povzroči:

• neredno čiščenje vodnega kamna,

• priključitev kavnega aparata na električno napetost, ki ni predpisana oz. določena,

• neprimerna ali malomarna uporaba kavnega aparata,

• popravilo kavnega aparata s strani nepooblaščene osebe.

Stroške popravil, ki jih opravi nepooblaščena oseba, krije kupec sam! 

Zbiralnik odpadne vode (6) in zbiralnik odpadnih kapsul (6) ne pomivajte v pomivalnem stroju! 

Redno čistite in praznite zbiralnik za odpadne kapsule.

Garancija ne krije napake, ki izhajajo iz neupoštevanja navodil.

Za čas trajanja garancije shranite originalno embalažo kavnega aparata. Škoda na kavnem aparatu, ki bi nastala med 
transportom neprimerno zavarovanega aparata, prav tako ni krita z garancijo.

OPOZOrILO

Priporočamo, da zadržite originalno embalažo (vsaj za čas trajanja garancije) v primeru, da bo potrebno aparat 
peljati na servis. Vsaka poškodba, povzročena med transportom aparata brez originalne embalaže, ne bo priznana 
kot garancijsko popravilo.

Pomembne informacije za pravilno odstranjevanje izdelka
ODLAGANJE IZrABLJENIh KAVNIh APArATOV IN ELEKTrONsKE OPrEmE V ZAsEBNIh GOsPODINJsTVIh V EU 

WEE simbol, ki se uporablja na tem izdelku pomeni, da se aparat ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki 
in ga je potrebno zbirati ločeno. 

Za dodatne informacije o zbiranju odsluženih aparatov se obrnite na lokalne oblasti v vašem mestu stalnega prebivališča, 
na lokalno komunalno službo ali na trgovino, kjer je bil izdelek kupljen.

Potrošniki so odgovorni za odstranjevanje odsluženih naprav v skladu z veljavnimi določbami prava. Njihovo neupoštevanje 
je lahko kazensko preganjano.

Pravilno odlaganje odsluženih naprav bo zaščitilo okolje, naravne vire in človeško zdravje.



PrOBLEm PrImErI UKrEPI

Aparat se ne prižge.

Električni kabel ni vklopljen.

Glavno stikalo (9) ni vklopljeno oz. 
je na poziciji 0.

Vklopite kabel v aparat oz. v električno vtičnico.

Prižgite stikalo (9) tako, kot piše v navodilih – na pozicijo I.

Aparat ne kuha kave.

V rezervoarju ni vode. Napolnite rezervoar z vodo.
Vodni rezervoar ni pravilno 
nameščen.

Rezervoar pravilno namestite v aparat, dokler ne zaslišite 
klika.

Vzvod na vrhu aparata ni popolno-
ma zaprt.

Dvignite vzvod (1) in se prepričajte, da je bila kapsula 
pravilno vstavljena v odprtino za kapsule. Spustite vzvod 
(1) v zaklenjeno pozicijo. Ponovno poskusite pripraviti kavo 
s kapsulo.

Kapsula ni vstavljena. Kapsulo vstavite v odprtino za kapsulo.

Kapsula ni popolnoma prebodena.
Uporabite novo kapsulo. Če to ne reši problema, se obrnite 
na pooblaščeni servis.

Črpalka ne deluje pravilno.
Preverite, da je nosilec za kapsulo prazen. Zaprite vzvod (1) 
in spustite vodo. Nato ponovno poskusite z novo kapsulo.

Črpalka je pokvarjena. Obiščite pooblaščeni servis.

Kapsula se ne izvrže.
Kapsula je še vedno v nosilcu za 
kapsule.

Zaprite vzvod (1) in ga še enkrat počasi odprite.

Črpalka je preglasna.

Vodni rezervoar je prazen Napolnite rezervoar.
Vodni rezervoar ni pravilno 
nameščen

Rezervoar pravilno namestite v aparat, dokler ne zaslišite 
klika.

Kapsula ni popolnoma prebodena.
Uporabite novo kapsulo. Če to ne reši problema, se obrnite 
na pooblaščeni servis.

Kava je hladna. Grelni sistem je pokvarjen. Obiščite pooblaščeni servis.
Iz aparata kapljajo 
kapljice vode tudi 
kadar se aparat 
segreva.

Aparat je opremljen z ventilom, ki 
uravnava pritisk.

TO NI NAPAKA.

Kava je kislega 
okusa.

Aparat ni bil dobro očiščen po 
odstranjevanju vodnega kamna.

Znova očistite aparat s svežo vodo.

Kapsulam je potekel rok uporabe. Uporabite novo kapsulo.
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Obilo užitkov ob uporabi kavnega aparata Y3 IPERESPRESSO vam želi

POOBLAŠČENI PrODAJALEC
ESPRESSO d.o.o.
Fajfarjeva ulica 33
1000 Ljubljana
Tel. 01 422 88 88
www.espresso.si

PE TrGOVINA EsPrEssO BTC
Nakupovalna galerija Kristalne palače
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana
Tel. 051 620 520
www.espresso.si

POOBLAŠČENI sErVIsEr
ETIS d.o.o.
Tržaška cesta 333
1000 Ljubljana
Tel. 01 200 70 00


