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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 odprtino, ki drži kapsulo, pladenj, posodo za odpadne kapsule in rezervoar vode. Aparat lahko čistite samo kadar je izklopljen 
iz električne napeljave.

TEHNIČNI PODATKI
Material ohišja aluminij

Notranja termo zaščita jeklo

Kapaciteta rezervoarja za vodo 0,7 litra

Kapaciteta koška za odpadne kapsule 10 kapsul

Črpalka 15 barov

Teža aparata (brez embalaže) 4 kg

Priključna napetost 220-240 V, 50/60 Hz (EU)

Moč aparata 1200 W (s funkcijo varčevanja)

Mere (Š x D x V) 123 x 269 x 267 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
•	 Pred	uporabo	kavnega	aparata	preberite	navodila.

•	 Ta	aparat	je	izdelan	izključno	za	pripravo	espresso	kave	in	toplih	kavnih	napitkov.

•	 Aparat	je	namenjen	za	domačo	uporabo	in	podobne	namene,	kot	so:
– službene kuhinje, trgovine, pisarne in ostala delovna okolja,
– hoteli, moteli in ostale rezidence.

•	 	Aparat	je	namenjen	samo	za	domačo	uporabo.	Vsaka	druga	uporaba	velja	za	neprimerno	in	je	zato	lahko	nevarna.

•	 	Aparat	je	lahko	vklopljen	samo	kadar	je	v	uporabi.	Po	uporabi	ga	ugasnite	tako,	da	premaknete	glavno	stikalo	na	pozicijo	»0«	in	
izklopite napajalni kabel iz električnega omrežja.

•	 	Uporaba	kavnega	aparata	je	prepovedana	ljudem	(vključno	z	otroci)	z	omejenimi	fizičnimi,	duševnimi	ali	senzoričnimi	
sposobnostmi ali s premalo izkušenj in/ali spretnosti, razen če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost in 
zagotavlja, da se aparat uporablja po navodilih.

•	 Kavni	aparat	ni	igrača	in	NI	namenjen	otroški	uporabi.

•	 Aparat	uporabljajte	samo	v	zaprtih	prostorih.

•	 Pri	nepravilni	uporabi	lahko	pride	do	opeklin	zaradi	razpršenega	vodnega	curka.

•	 Kavnega	aparata	ne	postavljajte	na	ali	v	bližino	električnih	ali	plinskih	gorilnikov	ali	vroče	pečice.

•	 Preden	ga	popolno	odklopite	iz	električnega	omrežja,	se	prepričajte,	da	gumb	vklop/izklop	ne	sveti.

•	 	Zaradi	zaščite	pred	udarom	električnega	toka	in	poškodb	aparata,	priključenega	kabla	ali	vtikača	nikoli	ne	potopite	v	vodo	ali	
katerokoli drugo tekočino.

•	 Aparat	morate	postaviti	v	vodoraven	položaj	in	stran	od	dosega	otrok.

•	 V	primeru	požara	aparat	pogasite	z	CO2. Ne uporabljajte vode ali prahu.

•	 Nikoli	ne	ovirajte	pretoka	zraka	na	spodnjem	delu	kavnega	aparata.

Priklop kavnega aparata
•	 Natančno	preberite	navodila.

•	 	Aparata	ne	postavljate	na	območju,	kjer	lahko	temperatura	pade	pod	0	°C	(voda	lahko	zamrzne	in	poškoduje	aparat)	ali	naraste	
nad	40	°C.

•	 Preverite,	ali	uporabljate	električno	napetost,	ki	je	predpisana	na	ploščici	s	podatki	na	dnu	aparata.

•	 Če	vtikač	in	vtičnica	niso	združljivi,	naj	ustrezno	vtičnico	namesti	pooblaščeni	serviser.

•	 Aparata	ne	postavite	v	bližino	vodovodnih	armatur	ali	drugih	virov	vode.

SESTAVNI DELI KAVNEGA APARATA

A			PREDAL	ZA	KAPSULE,	ROČICA	ZA	ODPIRANJE/ZAPIRANJE

B			PROSTOR	ZA	VSTAVLJANJE	KAPSULE

C			IZLIV	KAVE

D			VSEBNIK	ZA	UPORABLJENE	KAPSULE

E			PODSTAVEK	ZA	SKODELICE

F			REZERVOAR	ZA	VODO

G			OKNO	ZA	NADZOR	NIVOJA	VODE

H			TIPKOVNICA

						H1		GUMB	ZA	KRATEK	ESPRESSO

						H2		GUMB	ZA	DOLGO	KAVO

						H3		LUČKA	ZA	STANJE	KAVNEGA	APARATA

I				POVRŠINA	ZA	SKODELICE

L			NAPAJALNI	KABEL

M	PLOŠČICA	S	PODATKI	(na	spodnji	strani	aparata)

N		GLAVNO	STIKALO	ZA	VKLOP	IN	IZKLOP

H1 H2

H3

A

B
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NAMESTITEV KAVNEGA APARATA

S pomočjo posebnih stranskih okenc  
popolnoma izvlecite vodni rezervoar.

Rezervoar operite in oplaknite, nato 
pa ga napolnite s svežo pitno vodo do 
oznake MAX.

Rezervoar vode vstavite nazaj v kavni 
aparat.

Kavni aparat vklopite tako, da glavno 
stikalo	premaknete	na	oznako	»I«.

Medtem, ko se aparat segreva, utripata 
oba gumba za kuho kave, lučka za 
stanje kavnega aparata pa sveti in po 15 
sekundah ugasne.

Napajalni kabel priklopite v vtičnico 
električnega omrežja.

Zvočni	signal	sporoči,	da	je	kavni	aparat	
pripravljen za uporabo. Gumba za kuho 
kave prenehata utripati. Lučka za stanje 
aparata je ugasnjena.

Sistem za varčevanje z energijo 

Aparat je zaradi varovanja okolja in manjše porabe 
električne energije programiran tako, da se samodejno 
izključi po 30 minutah neuporabe. Gumba za kuho kave 
pričneta utripati počasi. Pritisnite katerikoli gumb za 
kuho kave in aparat se bo prižgal nazaj.

•	 Ko	odstranite	embalažo	preverite,	ali	je	aparat	nepoškodovan.

•	 Embalaže	aparata	ne	puščajte	v	dosegu	otroških	rok.

Čiščenje kavnega aparata
•	 	Poskrbite,	da	je	aparat	izključen;	gumb	za	vklop/izklop	ne	sme	biti	osvetljen.

•	 Počakajte,	da	se	aparat	ohladi,	preden	pričnete	s	čiščenjem.

•	 	Aparat	in	pribor	očistite	z	mokro	krpo,	nato	pa	ga	obrišite	z	mehko	suho	krpo.	Priporočamo,	da	pri	čiščenju	ne	uporabljate	
detergentov.

•	 Aparata	ne	potapljajte	v	vodo	ali	čistite	v	pomivalnem	stroju.

V primeru okvare
Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan kabel ali vtikač, ali če aparat kaže znake motenj v delovanju in je bil poškodovan na 
kakršenkoli način. Aparat peljite na najbližji pooblaščeni servis.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga lahko zamenja le proizvajalec ali pooblaščeni servis.

V primeru poškodbe ali okvare aparat izklopite in se obrnite na pooblaščeni servis. Proizvajalec zahteva uporabo originalnih 
rezervnih delov. Neupoštevanje teh navodil lahko ogrozi varno delovanje aparata in posledično izgubo garancijskih pravic.

Nepravilna uporaba kavnega aparata
•	 	Proizvajalec	ne	odgovarja	za	nesreče,	ki	jih	povzroči	neupoštevanje	obstoječe	zakonodaje	o	električnih	omejitvah.

•	 Proizvajalec	ne	odgovarja	za	morebitno	škodo,	povzročeno	zaradi	nestrokovne,	nepravilne	ali	neprimerne	uporabe.

Navodila za uporabo napajalnega kabla
a) Kratek napajalni kabel zagotavlja manjšo možnost, da bi se v njega zapletel otrok ali da bi se ob njem spotaknili.

b) Podaljšek za napajalni kabel lahko uporabljate samo, če z njim ustrezno in pravilno ravnate.

c) Če je naprava ozemljenega tipa, mora biti prav tako ozemljen tudi podaljšek.

d) Daljši kabel mora biti pospravljen tako, da ne visi preko pulta ali mize, od koder bi ga lahko potegnil otrok ali bi se vanj spotaknili.

1 2 3

4 5 6

7
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PRIPRAVA KAVE
Kavni	aparat	X9	je	zasnovan	izključno	za	uporabo	kavnih	kapsul	po	sistemu	Iperespresso.

Postavite skodelico na podstavek. Če je skodelica previsoka, spustite podstavek.

Pritisnite gumb za dolžino kave, ki jo želite.

PRIPOROČILA

•	 Vedno	počakajte,	da	gumba	za	kavo	prenehata	utripati,	preden	začnete	kuhati	naslednjo	kavo.

•	 Vodo	v	rezervoarju	zamenjajte	dnevno.

•	 Za	pripravo	kave	vedno	uporabljajte	tople	skodelice.

Kuhanje kave se bo samodejno ustavilo.

Uporabljajte	samo	kapsule	Iperespresso	
za domačo uporabo.

Preverite nivo vode v rezervoarju skozi 
posebno okence ob strani.

Izvlecite	rezervoar	vode	do	zaklenjenega	
položaja.

1 2 3

Napolnite rezervoar s svežo vodo do 
oznake MAX.

Vstavite rezervoar nazaj v kavni aparat. Gumba za kuhanje kave ne utripata in 
lučka ni prižgana.

4 5 6

Dvignite predal za vstavljanje kapsul. Vstavite kapsulo.

7 8 9

Dvignite ročico predala za vstavljanje 
kapsul.

Preverite, da kapsula lepo leži v ležišču. Spustite predal kjer ste vstavili kapsulo. Zaklenite	predal	s	tem,	ko	spustite	ročico	
za dvig ali spustite predal.

10 11 12

13

14

15
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PRILAGAjANjE KOLIČINE KAVE NA SKODELICO ČIŠČENjE IN VZDRžEVANjE

1 2 3

4 5

Vstavite kapsulo. Izklopite	glavno	stikalo	in	iztaknite	
napajalni kabel iz vtičnice.

Odstranite predal za uporabljene 
kapsule.

Spustite gumb, ko je dosežena količina 
kave, ki ste jo želeli.

Količina kave je shranjena. Naslednjič, ko boste pritisnili gumb, bo skuhana shranjena 
količina kave.

Zaprite	predal	za	kapsule	z	ročico. Izpraznite	in	očistite	rezervoar	vode.

Izpraznite	predal	in	ga	očistite.

Pritisnite gumb za kuho kave, ki ste jo 
izbrali in ga držite toliko časa, dokler 
kava ne doseže željene količine.

Dvignite in odstranite podstavek za 
skodelice ter ga očistite.

Očistite kavni aparat z mehko krpo in 
malo vode.

OPOMBE

•	 	Kavni	aparat	omogoča,	da	na	obeh	gumbih	shranite	različni	dolžini	kave.

•	 	Naprava	je	tovarniško	prednastavljena	s	standardnimi	parametri,	ki	so	primerni	za	pripravo	najboljše	kave	s	
kapsulami	Iperespresso.

1 2 3

4 5 6

OPOMBE

•	 	Ne	uporabljajte	vode,	ki	že	več	dni	stoji	v	rezervoarju.	Rezervoar	očistite	in	ga	napolnite	s	svežo	pitno	vodo.

•	 	Komponente	kavnega	aparata	je	potrebno	očistiti	vsaj	enkrat	tedensko.	Pri	čiščenju	ne	uporabljajte	alkohola,	
grobih gobic in agresivnih kemikalij. Komponent kavnega aparata ne sušite v mikrovalovni pečici ali v električnih 
pečicah. Kavnega aparata in njegovih komponent se ne čisti v pomivalnem stroju.
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ODSTRANjEVANjE VODNEGA KAMNA
Preden	pričnete	s	čiščenjem	vodnega	kamna,	skrbno	preberite	navodila.	Celoten	proces	traja	približno	10	minut.

1 2 3

4

1 liter

5 6

7 8 9

10

1 liter

11 12

13 14 15

17 1816

1 liter

19

1 liter

20

Aparat bo pričel točiti vodo. Pazite, voda, 
ki jo aparat toči, je zelo vroča.

Med čiščenjem utrip lučka za stanje 
aparata v rumeni barvi, gumba za 
kuhanje kave pa sta neosvetljena.

Na koncu čiščenja vodnega kamna bo 
kavni aparat oddal zvok in prenehal 
točiti vodo.

Ugasnite kavni aparat. Lučka bo utripala v modri barvi in gumba 
za kuhanje kave bosta stalno osvetljena. 
Aparat je pripravljen za izpiranje.

Odstranite rezervoar in ga napolnite z 
vodo do oznake MAX.

Odstranite rezervoar, ga očistite in 
napolnite s svežo vodo.

V rezervoar stresite eno vrečko čistila za 
kavni aparat in ga raztopite. 

Napolnite rezervoar s svežo vodo do 
oznake MAX.

Aparat prižgite in preverite, da je prostor 
za kapsule prazen.

Pritisnite gumb za kuhanje kave in 
aparat bo zopet oddal zvok.

Največ 15 sekund potem, ko prižgete 
kavni aparat, pritisnite gumb za kuhanje 
kave in ga držite, dokler ne slišite piska.

Gumba za kuhanje kave sta neosvetljena, 
lučka za stanje aparata pa utripa modro.

Pod izliv kave namestite posodo s 
prostornino vsaj 1 litra.

Na podstavek za skodelice namestite 
posodo s prostornino najmanj 1 litra.

Lučka za stanje aparata bo neprestano 
utripala v rumeni barvi.

Aparat prične ciklus izpiranja.Gumba za kuhanje kave bosta prenehala 
utripati in postopek čiščenja se bo pričel.

Ko je izpiranje končano bo aparat 
oddal dolg pisk in lučka, ki kaže stanje 
aparata, se bo izklopila.

Pritisnite gumb za kuhanje kave in 
aparat bo oddal pisk.

Tipki za kuhanje kave utripata. Lučka, 
ki kaže stanje aparata, bo gorela 15 
sekund in se nato izklopila. Aparat se 
segreva.

21

Nastajanje vodnega kamna je naravna posledica uporabe aparata. Aparat ima vgrajen avtomatski program za optimalno čiščenje 
in odstranjevanje vodnega kamna iz notranjosti stroja. Lučka za stanje kavnega aparata bo avtomatsko zasvetila rumeno, ko aparat 
potrebuje čiščenje. Priporočamo, da kavni aparat čistite vsaka dva meseca s čistilom, ki je namenjen izključno za čiščenje kavnih aparatov.

Pomembne opombe v zvezi s 
čiščenjem na naslednji strani ...

Aparat odda pisk, ki pove, da je 
pripravljen za uporabo. Lučka, ki kaže 
stanje aparata je izklopljena.

Aparat je pripravljen za kuhanje kave.

22 23
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OMEjITVE V VEZI Z GARANCIjO 

Garancija	ne	krije	škode	ali	okvar	zaradi:

•	 Nečiščenja	ali	nepravilnega	čiščenja	vodnega	kamna.

•	 Priključitve	na	napetost,	ki	se	razlikuje	od	podatkov	na	ploščici	s	podatki	(glej	poglavje	delov).

•	 Neprimerne	rabe	ali	uporabe,	ki	ni	v	skladu	z	navodili.

•	 Posegov	v	aparat,	ki	so	bili	opravljeni	pri	nepooblaščenem	servisu.

Garancija ne krije stroškov popravil, ki so bili narejeni pri nepooblaščenem servisu. V takem primeru stranka plača stroške sama. 
Predlagamo	vam,	da:

•	 kavnega	aparata	ne	čistite	v	pomivalnem	stroju,

•	 njegove	dele	in	podstavke	ohranjate	čiste.

Če se ne držite zgornjih navodil, se lahko na kavnem aparatu povzroči škoda, ki je garancija ne krije.

OPOZORILA – STANjE APARATA  

Oba gumba utripata – aparat je bil vklopljen in se segreva.

Oba gumba sta prižgana in ne utripata – aparat je segret in pripravljen za kuho kave.

Levi gumb utripa – aparat kuha espresso kavo.

Desni gumb utripa – aparat kuha dolgo kavo.

Oba gumba utripata počasi – kavni aparat je samodejno izključen zaradi funkcije varčevanja 
elektrike. Vklopi se po 30 minutah neuporabe kavnega aparata. Pritisnite kateri koli gumb za 
ponovn vklop aparata.

Lučka za stanje aparata utripa rumeno – kavni aparat potrebuje čiščenje vodnega kamna.

Levi gumb in lučka za stanje kavnega aparata neutripajoče svetita – aparat sporoča, da je bil 
zaznan vklop postopka čiščenja kavnega aparata. Rezervoar je potrebno napolniti z svežo vodi 
in čistilom za vodni kamen.

Lučka za stanje aparata utripa v rumeni barvi - prvi del čiščenja vodnega kamna se je pričel. 
Aparat prične točiti vodo.

Levi gumb in lučka za stanje aparata sveti v modri barvi – prvi del čiščenja aparata je končan. 
Očistite rezervoar s čisto vodo in ga znova napolnite.

Lučka za stanje kavnega aparata utripa v modri barvi – drugi del čiščenja aparata se je pričel. 
Aparat prične izpirat s čisto vodo.

Lučka za stanje aparata utripa v rumeni barvi, ko je bil postopek čiščenja končan – aparat 
sporoča, da postopek čiščenja ni bil izpeljan pravilno. Ponovite postopek čiščenja od začetka.

Lučka za stanje gori v modri barvi – aparat sporoča, da izpiranje aparat ni bilo izpeljano 
pravilno. Postopek čiščenja je potrebno ponoviti od začetka.

Lučka	za	stanje	aparata	utripa	v	rdeči	bravi	–	aparat	je	zaznal	napako.	Izklopite	aparat,	
počakajte 30 sekund in ga ponovno vklopite. Če se napaka ponavlja, pokličite pooblaščenega 
serviserja.

 +  

 +  

 +  

 +  

 +  

 +  

OPOMBE

•	 	Če	postopek	čiščenja	ni	končan	pravilno,	začne	aparat	oddajati	signale,	ki	so	opisani	v	poglavju	OPOZORILA	–	
STANJE	APARATA.	

•	 	Če	se	postopki	ne	izvajajo	v	navedenem	času,	kavni	aparat	ne	bo	pričel	s	postopkom	čiščenja.	V	takem	primeru	
izklopite aparat in ponovite postopke od slike 1 do slike 6. Lučka za stanje aparata se bo samodejno prižgala, ko bo 
potrebno čiščenje vodnega kamna.

•	 	Voda,	ki	jo	iztočimo	v	času	čiščenja	kavnega	aparata,	NI	PITNA.	Kavni	aparat	se	lahko	uporablja	za	kuhanje	kave	
šele takrat, ko jo postopek čiščenja popolnoma končan.

OPOZORILO

Priporočljivo je, da shranite originalno embalažo (vsaj za čas trajanja garancijske dobe), zaradi možnosti 
transporta aparata do pooblaščenega servisa. Vsako poškodbo, ki bo nastala med transportom aparata 
brez originalne embalaže, garancija ne krije.
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Obilo užitkov ob uporabi kavnega aparata X9 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
www.etis.si

PROBLEM PRIMERI UKREPI

Aparat se ne prižge.
Vklopite napajalni kabel.
Glavno stikalo ni vklopljeno.

Vklopite kabel v vtič in preverite podatke na ploščici, ki se 
nahaja na dnu aparata.
Premaknite	glavno	stikalo	na	»I«.

Aparat ne kuha kave.

Ni vode v rezervoarju. Napolnite rezervoar z vodo.
Ni kapsule v predalniku za kapsule. Vstavite kapsulo v prostor za kapsule.

Vstavljena kapsula ne dozira kave.
Odstranite kapsulo iz predalnika in dvignite vzvod do konca. 
Rabljeno kapsulo vzemite iz zbiralnika, jo vstavite in spustite 
nekaj vode.

Vzvod ni popolnoma zaprt.
Dvignite vzvod in preverite, da je kapsula pravilno vstavljena. 
Vzvod spustite nazaj in ga dobro zaprite.

Gumba za kuhanje kave niste bila 
vklopljena.

Ponovno pritisnite gumb.

Rezervoar za vodo je nepravilno 
vstavljen.

Preverite rezervoar in ga vstavite pravilno.

Notranje komponete so nasičene z 
vodnim kamnom.

Očistite kavni aparat po navodilih za čiščenje vodnega kamna.

Črpalka vode ne deluje. Poskusite spustiti vodo brez vstavljene kapsule.

Pri aparatu pušča voda. Nepravilne kapsule.
Preverite,	da	uporabljate	kapsule	Iperespresso,	ki	so	za	domačo	
uporabo.

Če težava ostaja, pokličite pooblaščeni servis.

OPOZORILO

Priporočamo, da shranite originalno embalažo vsaj za čas trajanja garancijske dobe. Škoda, ki jo povzroči 
neustrezna embalaža, ni vključena v garancijo.

Simbol OEEO se uporablja za izdelek, ki ga ne smemo odlagati skupaj z drugimi domačimi odpadki in ga 
moramo zbirati ločeno. Pravilno uničenje tega izdelka bo prispevalo k varovanju okolja, naravnih virov 
in zdravju ljudi.


