Návod k použití ručního
kávovaru STARESSO
Přečtěte před použitím!
Pozorně si přečtěte tento návod a uchovejte si jej.
STARESSO není určeno pro děti.
Před použitím důkladně očistěte veškeré součásti horkou vodou.
Dbejte zvýšené pozornosti při práci se šálkem, je ze skla!
S kávovarem manipulujte velmi opatrně! Hrozí opaření horkou
vodou.
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Příprava espressa
Plnění čerstvou mletou kávou
Naplňte sítko 7 – 10 g mleté kávy a pevně ji upěchujte odměrkou.
Vložte sítko zpět na své místo a pevně přišroubujte nádobku na
vodu.
Plnění vodou & extrakce kávy
Odšroubujte víčko nádobky na vodu a naplňte jí 50 - 80 ml horké
vody (85℃, nebo více).
Našroubujte píst zpět pevně na své místo.
Uvolněte tlačítko na vrchu pootočením a stlačujte jej, dokud
nezmizí veškerá voda z nádobky.
Vaše káva je připravena. Odšroubujte vrchní součásti a vyjměte
šálek s kávou. Nechte si chutnat!
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Provzdušnění mléka
Naplňte šálek teplým mlékem (vhodné použít mléko o teplotě cca
65℃).
Odšroubujte píst a vložte jej do šálku (dbejte na to, aby byla
spodní část pístu ponořena do mléka). Druhou rukou vždy pevně
držte šálek!
Stlačujte píst až do té doby, než bude mít mléko požadovanou
konzistenci.
Lehce našlehané mléko je připravené.
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Příprava dalších druhů nápojů
STARESSO cappuccino
Připravené lehce našlehané mléko přilijte do předem vyrobeného espressa a dopřejte si lahodné cappuccino.
STARESSO ledová káva
Použijte 8 - 10 g středně pražené jemně mleté kávy a 50 - 80ml ledové vody. Příprava je dále stejná, jako u
Espressa.
Ve srovnání s tradiční ledovou kávu, je STARESSO ledová káva jednoduchá, rychlá na přípravu, má jemnější
chuť a delší svěží vůni.
STARESSO ledové cappuccino
STARESSO ledovou kávu smíchejte s lehce našlehaným mlékem.
Čerstvé kávové aroma tak získá nový rozměr a Vy si tak budete moci vychutnat osvěžující kávu i v parných dnech.
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STARESSO káva se zmrzlinou
Do STARESSO ledové kávy přidejte kopeček zmrzliny, popřípadě doplňte čokoládovou polevou.
Tento sladký a jemný dezertní nápoj je vhodný především pro teplé letní dny.
STARESSO café Americano
Připravte si jednu odměrku středně pražené mleté kávy.
Tutéž náplň extrahujte 2x (Jednoduše znovu dolijte horkou vodu do zásobníku a opakujte
extrakci).
Užijte si čerstvé café Americano, perfektní ke každé snídani.
STARESSO Black Tea (příprava čaje)
Použijte 7 g sypaného čaje namísto kávy, 60 – 80 ml horké vody a postupujte stejným způsobem, jako při přípravě
espressa.
STARESSO Black Tea Latte
Do předem připraveného Black Tea přidejte napěněné mléko. To přidá nápoji mléčnou vůni a jemnou chuť
tradičního Black Tea Latte.
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Čištění kávovaru STARESSO
Jak vyčistit vaše STARESSO
Po dokončení přípravy kávy odšroubujte všechny vrchní části přístroje.
Vyčerpejte veškeré zbytky horké vody a pomalu povolte spodní víčko.
Při čištění bezprostředně po přípravě kávy dejte pozor na zbytky horké vody v sítku s kávou.
Sítko vyčistěte proudem vlažné vody.
Po přípravě napěněného mléka vložte píst do vody a pumpujte, dokud nebude čistý díky tlaku sání.
Čištění provádějte ihned po vychladnutí, nenechávejte v přístroji zasychat zbytky mleté kávy a nápoje.
STARESSO není určeno pro mytí v myčce (může dojít k poškození přístroje).
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Rozebrání a složení sítka na kávu
Rozebrání:
Použijte dlouhou tyčku a dolním otvorem v sítku vytlačte filtr ze sítka.
Složení:
Umístěte filtr přímo na dno sítka a vložte na něj těsnící kroužek, pevně
jej přitiskněte k filtru
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Rozebrání a složení síťky izolace v nádobce na vodu
Rozebrání:
Použijte dlouhou tyčku a vytlačte izolační síťku ven z vodní nádoby.
Složení:
Obraťte nádobku na vodu vzhůru nohama a vložte kovovou součást s dírou
(vystouplou stranou dovnitř nádoby).
Vložte kovové síto do silikonového těsnění a ujistěte se, že k sobě pevně
přiléhají.
Vložte filtr s těsnícím kroužkem na kovovou desku (vystouplou stranou ven z
nádoby) a poté stisknutím správně nasaďte.
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Důležitá sdělení
Tlačítko pístu před použitím vždy otočte a vysuňte.
Po použití tlačítko opět zasuňte a zamkněte pootočením.
Vždy se ujistěte, že horní a spodní kryt vodní nádoby jsou těsně přišroubovány (jinak STARESSO nebude fungovat
správně).
Před uskladněním očistěte a vysušte všechny součásti kávovaru.
Vodní nádobka je určena pouze pro čistou vodu! Při použití jiné tekutiny, nebo jakýchkoliv příměsí může dojít k
poškození přístroje.
Skladujte a používejte mimo dosah dětí. Nenechávejte kávovar bez dozoru.
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Specifikace
Běžný provozní tlak: 15 - 20 BAR
Kapacita vodní nádobky: 80 ml (max)
Maximální hmotnost kávy v sítku: 10 g

Zákaznická podpora
Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese info@kavanacesty.cz.
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