
LaPiccola Automatic – inštrukcie k používaniu (Slovenský jazyk) 

Na zapnutie spotrebiča, najskôr stlačte tlačidlo T1 alebo T2 (na napájanie riadiacej 

jednotky).  

Blikajúci LED1 a LED2 indikátor: zahrievanie (približne 45/50 sekúnd). 

Svietiaci LED1 a LED2 indikátor: pripravené. 

Skupinové teploty sú stále zaistené svietením LED1 a LED2 indikátora, kávu je 

možné dávkovať. 

Príprava kávy, keď je kávovar pripravený: 

Začnite stlačením tlačidla T2 (Espresso) alebo tlačidla T1 (Veľká káva). Príprava sa 

zastaví automaticky. Ak chcete zastaviť dávkovanie kávy alebo doplniť svoju kávu, 

opäť stlačte rovnaké tlačidlo. 

Príprava objemu kávy: 

Umiestnite šálku pod výpust kávy a vložte POD do kávovaru. Stlačte a podržte 

tlačidlo T1 alebo T2. Uvoľnite toto tlačidlo hneď, ako bude servírovaný požadovaný 

objem. LED indikátor bude počas nastavovania blikať. Množstvo vašej kávy je teraz 

uložené. Ak chcete uložiť nové množstvo, opakujte tento postup. Pri nastavovaní 

vlastného objemu pre malú a veľkú kávu majte vždy POD vložený v kávovare 

a páku zarazenú dole! 

Dôležité: Na uloženie nastavenia množstva kávy musí čas dávkovania kávy 

presiahnuť 10 sekúnd.  

Pohotovostný režim: 

Tento spotrebič je vybavený funkciou úspory energie (pohotovostný režim). 

Spotrebič automaticky prejde do režimu automatického vypnutia po uplynutí  9 

minút. 

Obnovenie počiatočných výrobných nastavení: šálka na espresso: 24 sekúnd, veľká 

káva: 33 sekúnd. Režim automatického vypnutia: 9 minút. 

 

LaPiccola Automatic – instrukce k používaní (Český jazyk) 

Pro zapnutí spotřebiče, nejdříve stiskněte tlačítko T1 nebo T2 (na napájení řídící 

jednotky).  

Blikající LED1 a LED2 indikátor: zahřívání (přibližně 45/50 sekund). 

Svítící LED1 a LED2 indikátor: připraveno. 

Skupinové teploty jsou stále zajištěny svícením LED1 a LED2 indikátoru, kávu lze 

dávkovat. 

Příprava kávy, když je kávovar připraven: 

Začněte stisknutím tlačítka T2 (Espresso) nebo tlačítka T1 (Velká káva). Příprava 

se zastaví automaticky. Chcete-li zastavit dávkování kávy nebo doplnit svou kávu, 

opět stiskněte stejné tlačítko. 

Příprava objemu kávy: 

Umístěte šálek pod výpusť kávy a a vložte POD do kávovaru. Podržte tlačítko T1 

nebo T2. Uvolněte toto tlačítko, jakmile bude servírován požadovaný objem. LED 

indikátor bude během nastavování blikat. Množství vaší kávy je nyní uloženo. 

Pokud chcete nové množství, opakujte tento postup. Při nastavování vlastního 

objemu pro malou a velkou kávu mějte vždy POD vložený v kávovaru a páku 

zaraženou dolů! 

Důležité: Pro uložení nastavení množství kávy musí čas dávkování kávy 

přesáhnout 10 sekund. 

Pohotovostní režim: 

Tento spotřebič je vybaven funkcí úspory energie (pohotovostní režim). Spotřebič 

automaticky přejde do režimu automatického vypnutí po uplynutí 9 minut. 

Obnovení počátečních výrobních nastavení: Šálek na espresso: 24 sekund, Velká 

káva: 33 sekund. Režim automatického vypnutí: 9 minut. 

 

 



LaPiccola Automatic - Bedienungsanleitung (deutsch) 

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste T1 oder T2 (auf der 

Bedienblende). 

Die Lichtanzeigen LED1 und LED2 blinken: Das Gerät heizt sich auf (ungefähr 45/50 

Sekunden). Die Lichtanzeigen LED 1 und LED 2 leuchten: Das Gerät ist vorbereitet. 

Wenn die Lichtanzeigen LED1 und LED2 leuchten, kann der Kaffee dosiert werden. 

Kaffeezubereitung, wenn die Kaffeemaschine vorbereitet ist: 

Drücken Sie die Taste T2 (Espresso) oder Taste T1 (große Kaffeetasse). Die 

Kaffeezubereitung schaltet sich dann automatisch aus. Wenn Sie das Dosieren von 

Kaffee stoppen wollen, drücken Sie erneut dieselbe Tasse. 

Einstellung des Kaffeevolumens: 

Stellen Sie eine Tasse unter die Kaffeeaustrittsöffnung. Drücken Sie die Taste T1 

oder T2 und halten Sie sie gedrückt. Nachdem Sie die Tasse mit der gewünschten 

Kaffeemenge gefüllt haben, lassen Sie die Taste los. Während der Einstellung des 

Kaffeevolumens blinkt die LED-Anzeige. Das gewünschte Kaffeevolumen ist jetzt 

gespeichert. Wenn Sie ein neues Kaffeevolumen speichern wollen, wiederholen Sie 

diese Vorgehensweise. Halten Sie beim Einstellen der eigenen Menge für kleinen 

und großen Kaffee immer den POD in die Kaffeemaschine eingesetzt und den 

Hebel unten! 

Wichtig: Die Dosierzeit von Kaffee muss 10 Sekunden überschreiten, damit sie 

gespeichert werdeen kann. 

Bereitschaftsbetrieb: 

Dieses Gerät ist mit einer Funktion der Energieersparnis (Bereitschaftsbetrieb) 

ausgestattet. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf von 9 Minuten automatisch in 

den Bereitschaftsbetrieb um. Wiederherstellung der Standardeinstellungen: 

Espressotasse: 24 sekunden; große Kaffeetasse: 33 Sekunden; automatisches 

Ausschalten: 9 Minuten. 

 

 

LaPiccola Automatic - használati utasítás (magyar) 

A készülék bekapcsolásához először nyomja meg a T1 vagy T2 gombot (a 

vezérlőegység áramellátása). 

Villogó LED1 és LED2 jelző: melegítés (körülbelül 45/50 másodperc). 

Világító LED1 és LED2 jelző: készen áll. 

a csoporthőmérsékleteket továbbra is a világító LED1 és LED2 jelzők biztosítják, a 

kávé adagolható. 

Kávéfőzés, ha a kávéfőző készen áll: 

Először nyomja meg a T2 (eszpresszó) vagy T1 (nagy kávé) gombot. A készítés 

automatikusan befejeződik. A kávékitöltés befejezéséhez vagy a kávémennyiség 

feltöltéséhez nyomja meg ugyanazt a gombot. 

Kávémennyiség beállítása: 

Helyezzen egy csészét a kifolyócső alá. Tartsa lenyomva a T1 vagy T2 gombot. 

Amint kifolyt a kívánt mennyiség, azonnal engedje el a gombot. A LED jelző 

beállítás közben villogni fog. A kávémennyiség most be van programozva. Új 

mennyiség elmentéséhez ismételje meg ezt az eljárást. Amikor beállítja saját 

hangerejét kis és nagy kávékhoz, a POD -ot mindig tartsa behelyezve a kávéfőzőbe 

és a kart lefelé! 

Fontos: A kávémennyiség beállításának elmentéséhez a kávé adagolási idejének 

meg kell haladnia a 10 másodpercet. 

Készenléti mód: 

Ez a készülék energiatakarékos funkcióval (készenléti mód) rendelkezik. A készülék 

9 perc elteltével magától átáll az automatikus kikapcsolás üzemmódra. 

A gyári alapbeállítások visszaállítása: eszpresszó csésze: 24 másodperc, nagy kávé: 

33 másodperc, automatikus kikapcsolás mód: 9 perc. 

 


