
1 
 

 

 

 

 

 

MOKA TIMER  
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1. Prohlášení o shodě  
 
Výrobce prohlašuje, že zařízení, kterého se týká tento návod k použití, je v souladu se směrnicí 
Evropské komise, která se týká domácích spotřebičů.  
Dále výrobce prohlašuje, že výrobek je v souladu s předpisy pro omezení radio-elektrického rušení.  
Za účelem zlepšení výrobku a/nebo z důvodu konstrukčních, si výrobce vyhrazuje právo na 
technologické, estetické nebo rozměrové změny bez předchozího upozornění.  
 
 

Informace o předpisech 

 

Přístroj popsaný v tomto návodu odpovídá směrnicím EU: 2006/95/ES a 2004/108/ES a nařízení (ES) 

č. 1935/2004 a nařízení (ES) č. 2023/2006. 

 

 

2. Všeobecná upozornění  
 

Přečtěte si pečlivě tento návod, obsahuje důležité informace bezpečné instalaci, použití a údržbě 

přístroje. Uschovejte tento návod pro další použití.  

 

 Určeno pro domácí použití v kuchyňských prostorách, případně v obchodech, 

kancelářích a dalších obdobných pracovních prostorách, dále v hotelech a motelech (určeno 

pro zákazníky). 

 Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 

smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud 

nejsou pod odborným dohledem nebo jim nejsou podány instrukce zahrnující použití 

tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. 

 Dohlédněte na to, aby si děti nehrály se spotřebičem. 

 NIKDY neponořujte přístroj nebo jeho části do vody. 

 Tento spotřebič byl navržen pro přípravu moka kávy a musí být použit pouze pro tento účel. 

Jakékoliv jiné použití by bylo nevhodné a tudíž nebezpečné. Výrobce nemůže nést 
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odpovědnost za jakékoliv škody způsobené nevhodným, nesprávným nebo nepřiměřeným 

použitím. 

 Tento spotřebič byl navržen pro vnitřní použití, nenechávejte je vystavený povětrnostním 

vlivům (déšť, slunce, atd.) 

 Po odstranění obalu a před použitím spotřebiče se ujistěte, že přístroj a všechny jeho 
součásti jsou v pořádku. Stejně tak, elektrická zástrčka a plášť nesmí být prasklé nebo 
poškozené. Objeví-li se nějaké poškození, ihned odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a 
odneste jej do autorizovaného servisního střediska pro nezbytnou kontrolu. 

 Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrén, hřebíčky, atd.) by měly být uchovávány mimo 
dosah dětí, protože jsou to potenciální zdroje nebezpečí. 

 Přístroj umístěte na rovný, hladký a stabilní povrch. Nedávejte jej blízko k horkým/na horké 
povrchy jako jsou radiátory, sporák apod. 

 Neumisťujte přístroj do těsných polic apod., ponechejte mezeru alespoň 20 cm kolem 
přístroje a 50 cm nad ním. 

 Před připojením spotřebiče se ujistěte o vhodnosti síťového napětí. Typový štítek je umístěn 
na spodní straně základny. 

 Obecně lze říci, že není vhodné používat adaptéry, rozdvojky či prodlužovací kabely. Jestliže 
je použit adaptéru (prodlužovacího kabelu) nevyhnutelné, použijte takové, které jsou v 
souladu s bezpečnostními předpisy a nepřekročujte povolené limity uvedené na adaptéru 
(prodlužovacím kabelu). 

 Nenechávejte spotřebič připojen, když se nepoužívá. Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte 
zástrčku ze zásuvky. 

 Pokud se přístroj nepoužívá delší dobu, vyprázdněte nádržku na vodu. 
 
 

 Spotřebič musí být připojen pouze k elektrickému systému s uzemněnou zástrčkou. 

 Doporučujeme připojit spotřebič s proudovým chráničem s max napětím 30mA. 

 Elektrická zástrčka musí být dobře přístupná, aby se dal přístroj v provozu případně snadno 
odpojit ze sítě. 

 Při odpojování spotřebiče netahejte elektrický kabel. 

 Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma nebo vlhkýma rukama. 

 Nepoužívejte přístroj, jste-li bosí. 

 Netahejte za elektrický kabel nebo spotřebič, ale vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

 Nenechte spotřebič používat děti nebo osoby se zdravotním postižením bez dozoru. 

 Nepoužívejte přístroj v prostředí, kde se vyskytují výbušniny, hořlavé plyny nebo hořlavé kapaliny 
(barvy, lepidla, spreje atd.) 

 Nenechávejte přístroj ani kabel na okrajích plochy, a kabel nenechávejte viset přes hranu plochy.  

 Před zahájením čištění nebo údržby odpojte spotřebič vytáhnutím zástrčky ze zásuvky nebo 
vypnutím elektrického spínače. 

 V případě poruchy přístroje s ním nemanipulujte. Opravy smí provádět pouze autorizovaný servis. 
Pokud nedodržíte výše uvedené, můžete tím ohrozit fungování spotřebiče.  

 Pokud se rozhodnete přístroj již nepoužívat, doporučujeme, abyste přeřízli napájecí kabel po 
vyjmutí ze zásuvky. Také byste měli zneškodnit ty části zařízení, které mohou být nebezpečné 
zejména pro děti.  

 
Instalace musí být provedena v souladu s pokyny výrobce. Nesprávná instalace může způsobit 
škody na zdraví osob, zvířat a věcí za kterou výrobce nemůže nést odpovědnost. 
 

 Nenechávejte přístroj bez dozoru během provozu. 

 Nepohybujte přístrojem během provozu. 

 Nikdy nepoužívejte přístroj, když je spodní nádobka (ohřívač) prázdná. 



4 
 

 Při prvním použití tohoto výrobku je možné cítit zápach spáleniny, z důvodu zahřátí izolačních 
materiálů a topných těles, to je však normální. 

 

 

3. Popis produktu 
 
 

 
 
 
1. Horní nádobka 

2. Sloupec pro výdej kávy 

3. Nálevka (trychtýř) 

4. Sítko (filtr) 

5. Těsnění 

6. Spodní nádobka (ohřívač) 

7. Bezpečnostní ventil 

8. Báze/základna 

9. Tlačítko teploty 

10. Časovač 

11. Tlačítko zapnutí/vypnutí (ON/OFF) 

12. Tlačítko pro volbu módu 

13. Tlačítko objemu 

14.  Displej 

 

Napětí (V): viz štítek na spodní straně výrobku 

Výkon (W): 365 
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4. Instrukce pro použití 
 

První použití 

Po vyjmutí produktu z krabice se ujistěte, že je kompletní a nechybí žádná komponenta. Před prvním 

použitím kávovar pečlivě omyjte. První tři připravené kávy vylijte. 

 

Příprava kávy 

 

Naplnění kávovaru 

• Rozšroubujte horní a spodní nádobku. 

• Vyjměte nálevku z ohřívače. 

• Nalijte vodu do spodní nádobky (ohřívače) do úrovně těsně pod pojistný ventil. 

• Vložte nálevku do ohřívače. 

• Naplňte nálevku mletou moka kávou (bez upěchování) a očistěte okraje nálevky od kávy. 

• Sešroubujte spodní a horní nádobku (nepoužívejte k tomu rukojeť konvičky) a vložte konvičku do 

základny. 

 

Zapnutí - ruční start 

• Připojte základnu do zásuvky elektrické sítě. 

• Ujistěte se, že kávovar je připravený a naplněný (viz výše). 

• Stiskněte tlačítko ON/OFF (11), základna začne ohřívat, a ve stejné chvíli se aktivuje snímač teploty 

a na displeji se zobrazuje teplota. Tuto funkci lze vypnout stisknutím tlačítka teploty (9). 

• Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF (11) se proces zastaví. 

• Když je káva připravena, základna vydá zvuk, který upozorní uživatele, a automaticky se aktivuje 

funkce udržování teploty, kterou lze vypnout stisknutím tlačítka teploty (9). 

• Je-li káva je připravena, je aktivován akustický výstražný signál. 

• Káva je udržována v teple až do 30 minut od zapnutí základny. 

• Chcete-li si nalít kávu, zvedněte kávovar ze základny a nalijte jeho obsah do připravených šálků. 

 

Zapnutí - naprogramovaný start 

 Připojte základnu do zásuvky elektrické sítě. 

 Ujistěte se, že kávovar je připravený a naplněný (viz výše). 

 Chcete-li nastavit naprogramovaný start, je nutné nastavit správný čas pomocí následujících 

instrukcí v odstavci "Funkce hodin". 

 Po nastavení času stiskněte tlačítko pro volbu módu (12): 

 Na displeji se zobrazí nápis ALARM, v levém horním rohu, a hodiny začnou blikat. 

 Nastavte hodiny a minuty, jak je uvedeno v odstavci "Funkce hodin". 

 K dokončení nastavení hodin a časovače stiskněte tlačítko pro volbu módu (12) ještě jednou.  

 Pro aktivaci naprogramovaného startu stiskněte tlačítko časovače (10), na displeji se objeví ikona 

zvonku. 
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 V nastaveném čase se automaticky zapne základna, která upozorní uživatele, když je káva 

připravena, a automaticky se zapne funkce udržování teploty kávy – ta je udržována v teple až do 

30 minut od zapnutí základny.  

 

Funkce hodin 

Chcete-li nastavit aktuální čas: 

 Stiskněte tlačítko pro volbu módu (12), funkce hodin se aktivuje a začnou blikat hodiny. 

Stiskněte tlačítka (9) a (10) pro nastavení aktuálního času (hodin). 

 Stiskněte tlačítko (12) znovu a začnou blikat minuty. Stiskněte tlačítka (9) a (10) pro nastavení 

aktuálního času (minut). 

 

Udržování teploty 

• Tato funkce slouží k udržení teploty kávy předem připravené po dobu 30 minut. Lze ji vypnout 

stisknutím tlačítka teploty (9). 

 

Další informace 

 V případě, že kávovar není naplněn vodou nebo není připraven správně, základna přeruší ohřívání a 

upozorňuje nepřetržitým sledem krátkých signálů. 

 S horkým kávovarem manipulujte pomocí rukojeti. Po uvaření kávy jej nechte zcela zchladnout, než 

jej rozšroubujete. 

 Základna je vybavena vnitřní baterií, která udržuje nastavení času a časovače.  

 Pokud se hodnoty na displeji nezobrazují správně, resetujte systém - resetujte čas a časovač 

současným stisknutím tří tlačítek na základně (S, +, -) při zapnutém zařízení (ON). 

 

 

5. Čištění a údržba 
 

• Nemyjte v myčce. 
• Neponořujte spodní část kávovaru nebo základnu do vody nebo jiných kapalin. 
• Při mytí nepoužívejte čisticí prostředky a/nebo abrazivní materiály. 
• Nepokládejte kávovar na horké plochy (plynové a elektrické sporáky, keramické varné desky atd.), 

a ujistěte se, že se základna nepřehřívá (nepokládejte ji do blízkosti zdrojů tepla). 
• Aby nedošlo k ucpání sítka (filtru), používejte pouze mletou kávu určenou pro kávovary. 
• Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až přístroj zcela zchladne. 
• Přístroj neponořujte do vody. 
• Chcete-li umýt horní nádobku, opláchněte ji pod tekoucí vodou a osušte. 
• Chcete-li umýt spodní nádobku (ohřívač), vypláchněte pouze vnitřek a zvenčí otřete vlhkým 

měkkým hadříkem. 
• Buďte velmi opatrní při mytí kávovaru, aby se spodní část kávovaru, která obsahuje elektrické 

součásti, nedostala do kontaktu s vodou. 
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6. Záruka 
 

Na spotřebič je garantována záruka po dobu dvou let od data dodání, které je uvedeno na 

účtence/faktuře. 

Záruka se nevztahuje na vady, které jsou způsobeny nedodržením návodu k použití, nebo v důsledku 

nedbalosti a neopatrného zacházení, například: 

• Poškození způsobená nárazem a pády, nebo škrábance v důsledku používání nevhodných 

předmětů. 

• Škody způsobené vodními usazeninami, pokud přístroj není pravidelně čištěn. 

• Nedodržení návodu k obsluze přístroje. 

• Nesprávná instalace nebo údržba prováděná neoprávněnými osobami. 

• Běžné opotřebení. 

• Škody způsobené změnami provedenými uvnitř spotřebiče. 

• Škody způsobené při použití přístroje při jiném napětí, než je doporučeno. 

• Škody způsobené při přepravě nebo okolnostech, které nelze považovat za vadu materiálu nebo 

spotřebiče. 

• Škody způsobené při opravách prováděných neautorizovanými servisními centry. 

 

Záruka se rovněž nevztahuje na všechny případy nesprávného používání přístroje nebo na případy 

profesionálního používání stroje. 

 

Bialetti odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody, které mohou být přímo nebo nepřímo způsobené 

na lidech, majetku nebo zvířatech v důsledku nedodržování všech pravidel a pokynů uvedených 

v tomto návodu, týkající se instalace, použití a údržby spotřebiče. Tato záruka není dotčena 

smluvními a záručními podmínkami prodejce. 

 

 

7. Likvidace spotřebiče 
 

 Toto zařízení je vyrobeno v souladu se směrnicí EU 2002/96/CE. 

 Symbol přeškrtnutého koše na zařízení udává, že produkt, na konci své životnosti, musí být 
zpracován odděleně od domácího odpadu. Musíte jej tedy odevzdat do recyklačního centra pro 
elektrické a elektronické zařízení.  

 Uživatel je odpovědný za předání přístroje do recyklačního centra na konci jeho životnosti, pod 
trestem sankcí podle stávajících právních předpisů týkajících se nakládání s odpady. 

 Tím, že odevzdáte přístroj ve sběrném dvoře, přispějete k eliminaci vlivu výroby na životní 
prostředí a veřejné zdraví a umožňujete recyklaci materiálů, z nichž je přístroj vyroben.  

 
 


