Kávovar LUCCA
Před prvním použitím umyjte všechny části konvice v horké vodě.
Návod k použití:
1.
Odšroubujte horní část konvice po směru hodinových ručiček.
Vyjměte trychtýřovitý nástavec.
2.
Naplňte spodní část vodou a utáhněte pojistný ventil. Pojistný ventil
nesmíte nechat ležet pod vodou.
3.
Nasaďte trychtýřovitý nástavec zpět. Naplňte jej kávovým práškem
a dobře utáhněte. Prášek nestlačujte !
4.
Našroubujte spodní a horní část k sobě. Dejte pozor, aby síto a těsnící
kroužek dobře pasovaly.
5.
Postavte konvici na horkou plotnu a ohřejte jej. Doporučujeme
nevařit – vyvarujte se převařování. Espresso se našlehá působením
páry a lehkým probubláváním.
6.
Před podáváním doporučujeme krátce promíchat lžící.
7. Servírujte nejlépe v předem ohřátých šálcích.
Pravidelné čištění:
Po prvním použití stačí konvici rozebrat a jednotlivé díly omýt čistou vodou.
Čas od času je potřeba konvici dobře vyčistit a odvápnit – dle stavu Vaší
vody.
Při větším množství usazenin použijte speciální čistící prostředek pro
odvápnění.
Při menším množství usazenin je možné použít také citrónovou šťávu nebo
ocet.
Konvici rozeberte a vyčistěte pečlivě jednotlivé díly.
Při čištění pojistného ventilu je třeba čistící prostředek nechat působit několik
minut.
Po umytí nechte jednotlivé části konvice volně uschnout.
Konvice je vhodná i pro mytí v myčce.

Upozornění:
Vyvarujte se kontaktu s horkou konvicí, hrozí nebezpečí popálení.
Konvici držte pomocí držátka a pokličky.
Ventil myjte pouze krátce pod tekoucí vodou, aby nedošlo k usazení velkého
množství vápníku a tím i omezení funkčnosti.
Dejte pozor, aby byl ventil správně nasazen, jinak hrozí nebezpečí opaření
horkou párou.
Po uvaření Espressa nenechávejte dolní část bez vody na plotně, může dojít
k poškození kovu a tím i snížení bezpečnosti výrobku.
Používejte pouze při vaření s vodou, v žádném případě nepoužívejte mléko
nebo jiné tekutiny.
Nepoužívejte jiné suroviny, než čistý, jemně mletý, kávový prášek, aby
nedošlo k ucpání konvice.
Při čištění nepoužívejte agresivní mycí prostředky.
Gumové těsnění je potřeba udržovat v čistotě a pravidelně vyměňovat.
Originální náhradní díly obdržíte u svého prodejce.
Varnou trubici v horní části konvice je třeba pravidelně vyplachovat čistou
vodou.
Vhodné pro vaření na plynových nebo elektrických plotnách i pro indukční
varnou desku.
Při vaření na plynové plotně dejte pozor, aby plameny kolem konvice
nešlehaly příliš vysoko.
Při vaření na indukční desce dejte pozor, aby průměr varné plochy odpovídal
půměru konvice.
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