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Návod k pou ití
SOLIS MASTER 5000 DIGITAL

Vá ený zákazníku,

zakoupil jste si kvalitní výrobek – automatický kávovar SOLIS MASTER 5000 digital. Pokud  d kladn  p tete tento návod a
budete dodr ovat na e pokyny, jist  Va e hosty pot íte kvalitní kávou. Tento návod pe liv  uschovejte. Jakékoliv
dodate né informace o provozu kávovaru Vám rádi zodpovíme na vý e uvedených telefonních íslech.

Va e
REGA BRNO, spol. s r.o.
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Vysv tlivky:

1. Odnímatelná nádoba na vodu s krytem
2. Odkládací prostor na álky s krytem
3. Nastavitelná tryska na páru a horkou vodu
4. Oto ný regulátor horká voda/pára
5. Ro t na álky
6. Vysunovací odkapávací zásuvka
7. Vytahovací zásobník na kávovou sedlinu
8. Nádoba na nemletou kávu s krytem
8a.   Regulátor nastavení hrubosti mletí
8b.   Regulátor nastavení mno ství kávy
9. Vypína /Zapína  sí ový
10. Servisní dví ka
11. Odnímatelná spa ovací jednotka
12. Nastavitelná výtoková tryska kávy
13. Vestav ný oto ný krou ek
14. Ovládací panel s elektronickým displejem
15. ívodový drát elektrického proudu
16. íslu enství: klí  na spa ovací jednotku

istící tec

Ovládací panel s elektronickým displejem

17. Elektronický displej
18. Volba Cafe Creme - 1 nebo 2 álky / programovací znak
19. Volba Espresso — 1 nebo 2 álky / programovací znak
20. Volba velká káva — 1 nebo 2 álky / programovací znak
21. Spu ní páry / <ent> v progr. jazyce
22. Spou ní  istící operace
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Sd lení na displeji

                                                                         - doplnit vodu do zásobníku

                                                                         - doplnit kávová zrna a cyklus op t zapnout

                                                                         - zkontrolovat správné nasazení zásobníku na
                                                                           odpad nebo odkapávací zásuvky

                                                                         - správn  nasadit spa ovací jednotku

                                                                         - vyprázdnit zásobník na odpad

  - odvápnit kávovar

                                                                         - tento nápis se objeví p i zah ívání p ístroje a
                                                                           nastavování na páru
                                                                         - p ístroj je p eh átý: je t eba jej odvzdu nit
                                                                           dokud se na displeji neobjeví nápis

"Betriebsbereit"

  - Objeví se ve spojení s nápisy "Produkt wählen"
                                                                         - zadej volbu, nebo "Dampf" - pára.

  - P ístroj se op t uvede do chodu stisknutím
<ent>

Wasser tank leer

Bohnenbeh. leer
Betriebsbereit

Sastzbeh. fehlt

Brüheinh. fehlt

Satzbeh. leeren

Entkalken

Aufheizen ...

Ueber temperatur

Betriebsbereit

Standby
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Bezpe nostní p edpisy

Prosím dodr ujte p ísn  bezpe nostní p edpisy pro vlastní bezpe nost a pro bezpe nost dal ích osob.

Nebezpe í:
Elektrický proud m e být zp sobit smrt! ásti

ístroje vedoucí elektrický proud nesmí ni-
kdy p icházet do styku s vodou: Nebezpe í
zkratu! V p ípad  po áru pou ívejte hasící

ístroj CO2.

ti nerozeznají nebezpe í, které p edsta-
vuje elektrický proud: proto nikdy nene-
chávejte d ti bez dohledu v kontaktu
s elektrickými p ístroji.

Návod k pou ití: P ístroj pou ívejte a  po
nastudování návodu k pou ití. Osoby, kte-
ré nebyly obeznámeny s návodem k pou-
ití, d ti a osoby, které po ily alkohol, dro-

gy a léky nesmí p ístroj obsluhovat.
(Pouze pod dohledem).

ívod elektrického proudu: Nikdy neuvá-
jte p ístroj do provozu p i po kození ry
ívodu elektrického proudu. P i pou ití
ídavné ry k p ívodu elektrického

proudu musí být tato rovn
v nepo kozeném stavu a má být umíst na
tak, aby o ni nikdo nemohl zakopnout. D ti
a zví ata udr ujte v dostate né vzdálenosti
od p ívodu elektrického proudu. Zástr ku
 nikdy netahejte rou nebo mokrýma
rukama ze zásuvky.

Opravy / Údr ba: V p ípad  poruchy m e
být p ístroj otev en pouze autorizovanou
servisní osobou. Toto platí i pro po kozenou

ru p ívodu elektrického proudu, proto e
k oprav  je pot eba specializované ná adí.

ní: P ístroj nikdy nepono ujte do vody
a neobsluhujte jej mokrýma rukama. P ed

ním jej nezapome te odpojit od p ívo-
du elektrického proudu. P ívod prosím udr-
ujte v dostate né vzdálenosti od ástí p í-

stroje s vysokou teplotou.
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ístroj nenechávejte nikdy zapnut bez do-
zoru. Z bezpe nostních a úsporných d vo-

    doporu ujeme    p ístroj    v noci     a
v p ípad  nep ítomnosti vypnout.

ívod do sít : P ístroj smí být zapojen pou-
ze  do  uzemn né  zásuvky. Doporu ujeme
Vám   kv li   Va í   bezpe nosti  pou ití
FI-pojistného      adaptéru       (k dostání
v specializovaných prodejnách elektro).

Umíst ní: ístroj postavte na stabilní vyvá-
enou podlo ku. Nestavte  p ístroj  na  pod-

lo ky s vysokou  teplotou.  Zvolte  místo ne-
ístupné d tem a domácím  zví at m. Od-

stup  ke  zdi nebo jiným  p edm m  musí
být minimáln  10 cm.

Nepou ívejte  p ístroj  v  otev ených   ven-
kovních prostorách a nikdy jej nevystavuj-
te  vliv m  po así   jako  dé ,   sníh,   mráz
apod.

Nebezpe í popálení: Dávejte pozor p i kon-
taktu s parní a horkovodní tryskou, proto e

i provozu má vysokou teplotu. Nikdy ne-
sm ujte  proud  vody  na  ást  t la  -
nebezpe í zp sobení popálenin!

Nap tí sít : P i  rozbalení  p ístroje  prosím
ov te, zda sí ové nap tí (VOLT) odpovídá
nap tí p ístroje udaném na typovém títku.
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Obecné p ipomínky

Obsah dodávky: Zkontrolujte prosím obsah
balení: jsou v n m následující díly:
- ístroj v etn  oto ného kole ka
-      Klí  spa ovací jednotky
-      istící tec
- Návod k pou ití, záru ní list

Balení: Originální balení je v í proto, aby
ístroj mohl být dodáván i po tou. Uscho-

vejte prosím obal, aby jste ho mohli pou ít
v p ípad  vrácení kávovaru.

Mráz/ Chlad: Chra te prosím p ístroj p ed
mrazem, nenechávejte ho v noci v aut ,
na p ístroji tak m e dojít k poru e.

Uvedení do provozu / p ed 1. pou itím

ed uvedením do provozu prosím dodr ujte
bezpe nostní p edpisy vý e uvedené.

Nikdy p ístroj neuvád jte do provozu bez
vody nebo bez kávy.

istící tec a klí  spa ovací jednotky vy-
jm te z nádoby na kávovou sedlinu (7) a
uschovejte k dal ímu pou ití.
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Nádoba na kávu je pevn  p id lána dv ma
rouby. Nádobu napl te kávovými zrny. Zkontrolujte

si stupe  hrubosti mletí, zda je na pozici 8 (+/-2).
Nádobu uzav ete víkem. (Hrubost mletí se nastavuje za chodu mlýnku)

Nádobu na vodu napl te vodou a poté správn
nasa te zp t a p ikryjte víkem.

POZOR: pl te erstvou istou vodou, nikoliv minerální,
mlékem nebo jinými tekutinami.

Zapn te p ístroj EIN/AUS, na displeji se uká e
nah ívání = Aufheizen.

Odvzdu te p ístroj: velkou nádobu postavte pod
trysku horké vody/páry a oto te knoflíkem na otev ení
trysky a po kejte do té doby, dokud neza ne z trysky
vytékat malý pramínek vody.Knoflíkem uzav ete

ívod. P ístroj je odvzdu n.
UPOZORN NÍ: p ístroj by m l být odvzdu ován,
je  p ed nah íátím.

Uvedení do provozu / první káva
Pokud je na displeji nápis<Produkt Wählen/Bet-
riebsbereit>, zmá kn te p ísl. tla ítko pro volbu
kávy a první dávka kávy za ne vytékat z ká-
vové trysky.

Z hygienických d vod  doporu ujeme pít a
následující dávky kávy.

ístroj je nyní p ipraven k provozu !
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íprava kávy

edpokládáme, e p ístroj je p ipraven k pro-
vozu -  nádobka na vodu je napln na vodou,
nádobka na kávu je napln na kávou a na displeji
svítí název <Produkt Wählen/ Betriebsbereit>.

U p ipraveného p ístroje
polo te pod výdej kávy 1 nebo 2 álky a zmá -
kn te odpovídající tla ítko pro výdej kávy.
1x zmá knout= 1 álek/ 2x zmá knout= 2 álky.

Upozorn ní: SOLIS MASTER 5000 digital je
vybaven automatickým p edspa ováním. Káva
se proto nejprve zvlh í, proces se krátce zastaví
poté dojde  k vlastnímu spa ování.

Upozorn ní: Výtoková tryska je vý kov  nas-
tavitelná. Proto m ete pou ívat i v í álky,
dokonce i sklenice. Nezapome te trysku po
pou ití uvést zp t do p vodní polohy.

Dávkování mno ství vody na kávu
ístroj je p edprogramován na 3 objemy ná-

dob.

nejm. álek   -  espresso
st . álek      -  Cafe Creme
velký álek   -  velká káva

Tyto údaje pova ujte za orienta ní: mno ství
vody si m ete sami naprogramovat.

Upozorn ní: dy máte mo nost výtok kávy
ed asn  ukon it krátkým zmá knutím tla-

ítka pro výdej kávy. Dvojitým zmá knutím se
mno ství automaticky zvý í na 2 álky.

Dávkování mno ství kávy na 1 porci
V nádob  na kávu je v levém dolním rohu
umíst n nastavovací knoflík, kterým m ete
zvolit po adované mno ství kávy na 1 porci
/ od 6 do 9 gram /.
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K p íprav  horké vody
íprava horké vody ( na aj, polévku, atd).

Postavte pod trysku sklenici nebo álek a
otev ete oto ný regulátor. Z trysky za ne vytékat
horká voda. Po výdeji horké vody op t
uzav ete oto ný regulátor.

íprava páry ( k oh evu mléka, capuccina, atd.)
U p ístroje p ipraveného k provozu
zmá kn te tla ítko pro p ípravu páry (21) a
vy kejte, dokud se na displeji neobjeví nápis
<Dampf/Betriebsbereit>.

Te  otev ete lehce oto ný regulátor
a necháte odkapat zbytky kondenzované
vody. Nyní pono te trysku do tekutiny, oto te
regulátor a oh ívejte tekutinu krou ivými
pohyby zdolat nahoru.

Pokud nepot ebujete víc páry
pomalu uzav ete oto ný regulátor a vra te trys-
ku do zákl. pozice. Vypn te tla ítko páry (21).

Upozorn ní: Doporu ujeme po odb ru páru ih-
ned trysku vy istit vlhkým had íkem.

Tryska má b hem výdeje vody a páry
vysokou teplotu - nebezpe í popálení p i dotyku !!
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i vypnutém tla ítku páry (21)
( na displeji se objeví <Heisswasser/ Uebertem-
peratur>) oto te znovu regulátor páry a tak
dlouho p ístroj odvzdu ujte, a  z trysky na
páru a vodu pote e slabý proud vody, na dis-
pleji se objeví<Heisswasser> a rozsvítí se uka-
zatel kávy. Potom op t uzav ete regulátor.

ístroj je nyní p ipraven k výdeji kávy.

le ité: Po výdeji páry je v dy pot eba p ístroj
odvzdu nit, jinak je výdej kávy blokován (na
displeji se objeví < Uebertemperatur>

Pára se speciální tryskou na
capuccino ( zvlá tní p íslu enství)

ednostn  pou ívejte tuto trysku. Lehce ji
zespodu nasu te na parnou trysku a postupujte
dle bodu 6.1. Díky této speciální trysce oh ejte
Vá  nápoj v nejkrat í mo né dob . P i ní

ete trysku jednodu e sundat.

Nastavení hrubosti mletí
Mlýnek je nastaven na hrubost 8 (+/-2).
Máte mo nost tuto hrubost individuáln  zm nit.
Pokud káva vytéká p íli  rychle nebo p íli  pomalu,
je hrubost mletí nastavena patn  a musí být
opravena. Mlýnek nastavujte za chodu – ne,
pokud stojí.

Doporu ený stupe  mletí: Pozice 8 (+/-2)
Stupe  1 = jemné, Stupe  18 = hrubé

Programování

Zm na dávkování porcí kávy
(programování velikosti porcí)
Pokud chcete naprogramovat, zmá kn te p ísl.
tla ítko pro volbu kávy a podr te jej tak dlou-
ho, dokud není v álku po adované mno ství
kávy, poté tla ítko op t uvoln te. P itom se na
displeji objeví <1 Kaffe...Mengenprogram>.

Upozorn ní: Aby programování probíhalo
správn , je d le ité, aby jste tla ítko dr eli
stisknuté od samého za átku do samého konce
operace.
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Jak se dostat do programovacího re imu

Abyste se dostali do programovacího modusu,
musíte u zapnutého a provozuschopného

ístroje stisknout tla ítko <ent > (21) a dr et je
stisknuté, dokud se na displeji neobjeví
<Sprache/Waserhärte>. Blikající kurzor se ov-
ládá pomocí tla ítek ∧ (Café Créme)  a ∨ (Espresso)
nahoru a dolu.

Postupn  se na displeji objevují tyto
programové body:

Sprache = Jazyk
Wasserhärte = Tvrdost vody
Temperatur = Teplota
Vorbrühen = P edpa ení
Vomahlen = P edemletí
Total Kaffe = Po itadlo vydaných káv
Entkalken = Odvápn ní
Kalkanzeige = Ukazatel „za jak dlouho bude muset být stroj odvápn n“
Timer = asový spína

Programování se kon í stisknutím
tla ítka< esc >. (jedno stla ení posouvá o jednu hladinu programu –
tzn., e v n kterých p ípadech bude pot eba pro ukon ení programování
stisknout i vícekrát)

Volení jednotlivých programových
bod

a/ Tla ítky ∧ a ∨ zvolit ádaný programový bod.
b/ Tla ítkem <ent> odpovídající bod zaktivovat.
c/ Nyní op t tla ítky ∧ a ∨ navolit p íslu né nastavení a tla ítkem <ent> ulo it do pam ti.

Upozorn ní: Tla ítkem <esc> m ete kdykoliv programovací modus opustit.

Volba jazyka
Nejprve si tla ítky ∧ a ∨ navolte programovací bod <Sprache> - jazyk, potom tento bod aktivujte tla ítkem <ent>, na
displeji se objeví <Sprache/Deutsch>, potom zvolte jazyk pohyblivými tla ítky a tla ítkem <ent> jej ulo te.

Volba tvrdosti vody
Nejprve si tla ítky ∧ a ∨ navolte programovací bod <Wasserhärte> - Tvrdost vody, potom tento bod aktivujte tla ítkem
<ent>, na displeji se objeví <Wasserhärte/Härte 3>.

ístroj je nyní nastaven na pr rnou tvrdost vody 3. Ke zji ní p íslu né tvrdosti je pot eba provést p íslu ný test.
Pono te na 1 sekundu testovací papírek do vody a lehce s ním pot epte. Po
1 minut  m ete vid t výsledek testu.
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1. ervená zóna = stupe  tvrdosti 1 (500l)
2. ervená zóna = stupe  2 (300l)
3. ervená zóna = stupe  3 (150l)
4. ervená zóna = stupe  4 (80l)

Podle výsledku testu navolte pohybovacími tla ítky odpovídající stupe  tvrdosti vody.

Upozorn ní: Poté, co p ístrojem odte e odpovídající mno ství vody, objeví se na displeji
<Entkalken> a v tomto okam iku nejpozd ji by m l být p ístroj odvápn n.

Volba teploty
Nejprve si tla ítky ∧ a ∨ navolte programovací bod <Temperatur>, potom jej aktivujte tla ítkem <ent>. Na displeji se objeví
<Temperatur/Mittel>. S pohybovými tla ítky poté zvolte p íslu nou teplotu:
minimum = minimální
tief = nízká
mittel = st ední
hoch = vysoká
maximum = maximální.

Nastavení p edspa ování
Nejprve si tla ítky ∧ a ∨ navolte programovací bod <Vorbrühen> - p edspa ování, aktivujte pomocí tla ítka <ent>. Na
displeji se objeví <Vorbrühen/Ein>. S pomocí pohybových tla ítek zvolte: AUS – vypnout, EIN – zapnout, Lang – dlouhá
operace

Nastavení p edemletí
Nejprve si tla ítky ∧ a ∨ navolte programovací bod <Vormahlen> - P edemletí, aktivujte jej pomocí tla ítka <ent>. Na
displeji se objeví <Vormahlen/Aus>. S pomocí pohybových tla ítek zvolte: AUS, EIN – viz. vý e.

Total Kaffee – po itadlo vydaných káv
Nejprve si tla ítky ∧ a ∨ navolte programovací bod <Total Kaffee> a aktivujte pomocí tla ítka <ent>. Na displeji se objeví
<Total Kaffee/..>. .. = po et káv.Tato hodnota nem e být zm na.

Odstran ní vodního kamene
Nejprve si tla ítky ∧ a ∨ navolte programovací bod <Entkalken> a aktivujte pomocí tla ítka <ent>. Na displeji se objeví
<Entkalken>. Potom postupujte viz. kapitola Odvápn ní.

Zji ní doby do dal ího odvápn ní
Navolte programovací bod <Kalkenanzeige>, aktivujte pomocí <ent>. Na displeji se objeví <Wassermenge... nicht
erreicht>, poté <Restmenge/150>. Toto znamená, e k tomu, aby do dal ího odvápn ní p ístrojem prote e je  150 litr
vody. (horké vody nebo kávy)

asový spína  (timer)
Nejprve si tla ítky ∧ a ∨ navolte programovací bod <Timer> a aktivujte pomocí tla ítka <ent>. Na displeji se objeví <Gerät
aus/nach 5:00>. Tento as odpovídá firemnímu nastavení (a znamená, e pokud se s p ístrojem nebude pracovat po dobu
5.00 hodin, automaticky se p epne do úsporného re imu). Funkce se spou tí p i posledním pou ití p ístroje. Pokud je na
displeji hodnota 0:00, není funkce spína e nastavena.

Upozorn ní: Pokud vypr el as p ístrojové operace, nastaví se p ístroj automaticky na úsporný provoz <Standby>.
Tla ítkem <ent> m ete p ístroj znovu zapnout.
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Dávkování mno ství kávy
S nastavovacím knoflíkem 8b m ete zvolit
odpovídající mno ství kávy pro jednu dávku kávy.

Integrovaný istící program
Master 5000 digital je vybaven istícím programem, který umo uje ú inné vy ní p ístroje na v ech, i jinak nep ístupných
místech.

Podle vyu ívanosti p ístroje doporu ujeme p ístroj istit asi 1x m sí , nejpozd ji v ak po 250  álcích. istící
program trvá cca. 5 minut.

Upozorn ní: Pro ní pou ívejte speciální tablety SOLIS SOLITABS.

ed spu ním istícího programu musíte:
- naplnit nádobu s vodou
- pod výtokovou trubici umístit velkou nádobu.

i ní budete pot ebovat cca. 1,2 litru vody.
a) odstra te spa ovací jednotku a zbytky kávy

b)    odstra te pod proudem tekoucí vody. (nepou ívejte
horkou vodu – odplavili byste mazací tuk, který
zaji uje lehký chod spa ovací jednotky)
vlo te istící tabletu SOLITABS do trychtý e a nasa te

       spa ovací jednotku op t do p ístroje.
c)    zmá kn te tla ítko pro ní (modré), tím se spustí istící program
      a na displeji se objeví <Reinigungszyklus>.

Upozorn ní: Program prob hne ve 4 cyklech za sebou, mezitím prob hne v dy krátká pauza pro d kladné p sobení
istícího prost edku.

d)    jakmile se na displeji objeví <Reinigungszyklus beendet>, je istící program u konce a p ístroj je p ipraven pro nové
pou ití. Na displeji se objeví <Produkt Wählen/Betriebsbereit>

Denní a týdenní pé e

le ité: P ed ním odpojte stroj od el. sít .
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Pravideln je t eba istit: nádoba na vodu (1),  odkapávací zásuvka (6),
 ro t na álky (5) a zásobník na kávovou sedlinu (7).
Pou ijte k tomu horkou vodu a istící
prost edek,  který stroj nepo krábe.
V ádném p ípad  v ak nepou ívejte my ku!

ní výtokové trysky na kávu
Tuto ást m ete p i ní z p ístroje odebrat. ist te
horkou vodou a istícím prost edkem, který stroj nepo krábe.

i normálním pou ití se doporu uje ní jednou za m síc.

ní mlýnku
Normálním zp sobem se mlýnek istí sám. Sta í, kdy  p ilo eným tcem odstraníte zbytek namleté kávy z nádobky.
V ádném p ípad  nedávejte do nádobky na kávu vodu – kodí to mlecím kamen m.

ní spa ovací jednotky
Nejmén  jednou týdn .
1. ístroj odpojit od elektrického p ívodu

2. Nejprve vyndat zásobník na kávovou sedlinu a
odkapávací zásuvku.

3. Otev ít servisní dví ka (10)  a spa ovací jednotku tahem pomocí
úchytu vysunout.

le ité: P i otev ení servisních dví ek musí být výtoková
tryska na kávu v dolní pozici. Spa ovací jednotka nelze
vytáhnout, pokud p edtím není odebrán zásobník na kávovou
sedlinu.

4.   Spa ovací jednotku nyní vy istit vla nou vodou - ne v my ce!

5. Dbejte na to, aby ob  síta byla zbavena zbytk  kávy.
Pro ní m ete horní síto vyndat pomocí klí e, kterým to íte
(nasazen na závitu z um lé hmoty) proti sm ru hodinových
ru ek. Po ní a usu ení síta ho pomocí klí e nasa te zase zp t.

6. V servisní ásti p ístroje je t eba také odstranit zbytky kávy,
ete pou ít vysava .
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7. Vy nou a suchou spa ovací jednotku nasa te zase zp t
do normální pozice (a  zasko í zámek) a zav ete servisní dve e.
POZOR: B hem nasazování jednotky nazp t nikdy netla te na ást
ozna enou PRESS. Mohlo by dojít k uvoln ní a pooto ení jednotky,
které by vedlo k trvalému po kození.

8. Nakonec nasa te zp t zásobník na kávovou sedlinu
 a odkapávací zásuvku.

Upozorn ní: i nesprávném nasazení spa ovací jednotky se rozsvítí
ukazatel
Brüheinheit fehlt  a p íprava kávy je zablokována.

Odvápn ní
Máte dv  mo nosti, jak p ístroj odvápnit: bu  vyu ijete integrovaného odváp ovacího programu nebo mechanického
postupu.

V závislosti na obsahu vápníku v pou ívané vod  se p ístroj musí pravideln  odváp ovat, minimáln  ka dých 4 – 6 m síc .
i vysoké tvrdosti pou ívané vody se doporu uje je ast í opakování.

Ukazatel <Entkalken>. ukazuje nutnost odvápn ní.

Pro odváp ování se doporu uje pou ívat speciální odváp.
prost edek SOLIPOL.

Manuální odvápn ní

ístroj musí být vypnut: nalijte v pom ru 1:1
(0,5 litru Solipolu a 0,5 litru vody) do nádobky na vodu.

Postavte velkou nádobu pod trysku na horkou vodu/páru
a otá ecí knoflík nastavte na pozici otev eno.
Nyní zapína  sí ový EIN/AUS zapn te a  nechejte
protéct cca 3 dl vody skrz trysku.
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Sí ový zapína  op t vypn te a nechejte p sobit odváp ovací
prost edek cca 5 minut.
Pr h ní podle p edchozích kapitol opakujte je  dvakrát nebo

ikrát dokud neprote e v echna voda tryskou. Poté nádobu na vodu
dob e umýjte a napl te istou vodou.

Sí ový zapína  EIN/AUS op t zapn te a p ístroj dob e propláchn te
tak, e necháte protéct tryskou na horkou vodu 1 litr erstvé vody.
Solis Master digital je op t p ipraven na výrobu kávy.

Abyste vymazali <Entkalken>. na displeji, zmá kn te <ent> a podr te,
dokud se neobjeví Sprache. Potom pohybovými tla ítky posu te do
programovacího bodu <Kalkanzeige> aktivujte jej pomocí a na displeji se
objeví:
a) Wassermenge... nicht erreicht... Restwassermenge = p ístrojem neproteklo pot ebné mno ství vody... je  je
pot eba...litru      (objeví se, pokud bylo odvápn ní provedeno d íve, ne  se na displeji objevil nápis Entkalken)
nebo
b) Kalkanz.rückst...Ja = znovu nastavit ukazatel nános vápníku... Ano/ne.

V obou p ípadech aktivujte klávesou ent odpovídající volbu a potvr te ( i volb ano – ja se hodnota pro kontrolu
signálu pro odvápn ní nastaví do výchozí pozice po odvápn ní)

le ité: Pravidelné odstra ování vodního kamene
chrání p ístroj p ed drahými opravami. kody,
které vzniknou opomenutím nutného odstran ní
 vodního kamene, patným manipulováním a
nedodr ením zásad uvedených v tomto návodu k
pou ití nepodléhají záru ní dob . Zvlá  k odstran ní
vodního kamene se nesmí v ádném p ípad  pou ívat
 ocet, mohl by p ístroj po kodit.

Odvápn ní integrovaným programem
edtím, ne  zapnete integrovaný istící program,

nezapome te provést základní body odvápn ní: naplnit
nádobu na vodu z ed ným SOLIPOLEM. Celý program
trvá cca. 40 minut.
1. Nejprve si tla ítky ∧ a ∨ navolte programovací bod
<Entkalken> a aktivujte pomocí tla ítka <ent>.
2.   Pod trysku na horkou vodu a páru postavte velkou nádobu
a kole ko Horká voda/Pára otev ete. Rozsvítí se ukazatel
<Gerät wird... entkalkt> a automatické odváp ovaní za íná.
Program b í v intervalech do té doby, ne  se na displeji
uká e <Entkalken... beendet>.
2. Nyní kole ko Horká voda/pára vypn te a stla te
tla ítko <ent>. Uká e se <Gerät spülen>.
Nádobku na vodu dob e umyjte a napl te erstvou
vodou, nádobku nasu te zp t.
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3. Op t dejte pod trysku na horkou vodu velkou
nádobu,kole kem pomalu otev ete a nechejte protékat
 vodu tryskou do té doby, ne  se uká e na displeji
<Spülen beendet>. Kole kem op t zav ete. Odvápn ní
je nyní ukon eno. Tla ítkem <ent> uvedete program do
 modusu provozu. Uká e se <Aufheizen> = nah ívání.

le ité: Pravidelné odstra ování vodního kamene
chrání p ístroj p ed drahými opravami. kody,
které vzniknou opomenutím nutného odstran ní
 vodního kamene, patným manipulováním a
nedodr ením zásad uvedených v tomto návodu k
pou ití nepodléhají záru ní dob . Zvlá  k odstran ní
vodního kamene se nesmí v ádném p ípad  pou ívat
 ocet, mohl by p ístroj po kodit.

Servis a údr ba
Podmínkou bezproblémového provozu je pravidelné ní a odváp ování p ístroje dle na ich doporu ení. I p es pravidelné

ní podléhá ka dý kávovar po intenzívním pou ívání p irozenému opot ebení. V p ípad  pot ebné opravy se obra te na
pracovníky firmy REGA BRNO, spol. s r.o., kontaktní adrese je uvedena vý e.

Tipy k p íprav  kávy
Dobrá kvalita kávy nezávisí jenom od p ístroje, ale i od kvality vody, druhu kávy, mlýnku, teploty apod.

imn te si p edev ím:
- Pou ívejte pouze erstvou kávu a tmav í pra ení
- erstvou kávu udr ujte  v chladu, m ete ji i zmrazit a pou ívat p ímo zmra enou
- Pokud káva vytéká p íli  rychle nebo p íli  pomalu, v inou je p inou patný stupe  hrubosti kávy
- Káva te e p íli  rychle – stupe  hrubosti mletí nastavte ní e, nap . na pozici 5
- Káva te e p íli  pomalu – stupe  hrubosti mletí nastavte vý e, nap . na pozici 11

Doporu ené nastavení mlýnku: Pozice 8 (+/-2)

le ité: Stupe  hrubosti mletí nastavujte pouze na mlýnku v provozu

- Káva chutná nejlépe z nah átých hrní . K rychlej ímu oh evu doporu ujeme hrní ek vypláchnout horkou vodou
z trysky.

Doporu ené p íslu enství
K uleh ení údr by a obsluhy kávovaru SOLIS MASTER 5000 DIGITAL Vám doporu ujeme:

q Vodní filtr SOLIS AQUA-SELECT.
Pom e redukovat tvrdost vody a vyhnout se

ed asnému zavápn ní.

q Prost edek na odstran ní vodního kamene SOLIS SOLIPOL.
 Hodí se zvlá  pro jemné odstran ní vodního

kamene Espresso-kávovar .
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q istící tablety SOLIS SOLITABS.
 Speciální istící prost edek ur ený pro kávovary.

q SOLIS zásobník. Speciáln  vhodný k uskladn ní ji
otev eného balení kávy.

Poruchy a mo né p iny
edtím, ne  odnesete p ístroj do opravy, p te si prosím pozorn  následující body. Mnohdy se tím problém vy í a
et í Vám zbyte né starosti a machinace.

1. P ístrojové tla ítko p ístroj nezapíná. ( ádná ukazatel na displeji)
- Sí ový zapína /vypína  není zapnut
- ístroj není správn  p ipojen, p ezkou ejte pojistku.
- Servisní dví ka nejsou správn  zav ena – p ezkou ejte.

2. Automatická p íprava kávy nelze zapnout
- na displeji se rozsvítí Brüheinheit block. nebo Mahlwerk block.
- ístrojové tla ítko Pára je zapnuto

ístroj vypn te a znovu zapn te a zav ete servisní dví ka.
Vy ist te mlýnek
Vypn te páru a prove te odvzdu ní
Nepom e-li, zavolejte servis.

3. Tryska Horská voda / Pára je ucpaná
- vy istit tenkou jehlou

4. Káva nemá ádnou p nu
- pou ití nevhodné kávové sm si nebo káva u  není erstvá – vym nit druh kávy.
- álky na kávu jsou p íli  studené – p edeh át.
- káva je namleta p íli  nahrubo nebo p íli  najemno – zm te stupe  hrubosti

5. Spa ovací jednotka nelze vysunout – nebo nelze nasadit zp t.
- Spa ovací jednotka  není správn  se ízená.
Servisní dví ka zav ít a p ístroj zapnout - Spa ovací jednotka nyní funguje ve správném nastavení

6. Nah ívací doba je p íli  dlouhá, pop ípad  mno ství pr tokové vody nesouhlasí
- ístroj je zanesen vodním kamenem
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Technická data

Nap tí: 230 V
Výkon: 1250 Watt
Pumpa: elektromagnetická
Mlýnek: Mlýnek na kávu s ochranou proti kamínk m
Nádoba na kávu: cca. 300 g
Nádoba na vodu: 1,8 litr
Rozm ry: 360x380x360 mm
Váha: cca. 9,5 kg
Kabel: 1,2 m

edemletí kávy: elektronické
Nah ívání kávy: cca.2 minuty
Nah ívání páry: cca. 3 minuty
Ochrana proti p eh átí: díky termostat m

ízení: elektronicky s displejem
Dávkování mno ství vody: elektronicky
Dávkování mno ství namleté kávy: 6-9 g

istící a odváp ovací program: integrovaný
Doba p ípravy:
- Espresso cca. 20 sek./ álek
- Café Créme cca. 30 sek./ álek
- Horká voda cca. 60 sek./ álek
- Mléko cca 60-90 sek. nap ní/ álek

Záruka: dle p ilo eného záru ního listu
íslu enství: klí  ke spa ovací jednotce

Zkou ky bezpe nosti/Normy: SEV a mezinárodní zku ebny
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Prázdný zásobník na vodu. Dopl te vodu a
zvolte tla ítko pro odb r kávy.

Prázdný zásobník na kávu. Dopl te zásobník a
stla te tla ítko pro odb r kávy.

Zásobník na odpad nebo odkapní zásuvka jsou
patn  nasazeny.

patn  nasazena p ekapávací jednotka.

Vyprázdn te zásobník na odpad.

Odvápn te p ístroj.

i nah ívání stroje nebo p i p epnutí na odb r páry.

Teplota je po odb ru páry p íli  vysoká. P ístroj odvzdu ujte do okam iku,
kdy se objeví hlá ení Betriebsbereit.

ipraven k provozu. Hlá ení svítí sou asn  s hlá ením Produkt waehlen
nebo Dampf. Zvolte
tla ítko pro odb r.

Pohotovostní re im. Stla ením tla ítka „ent“ se dostanete do pracovního
re imu.

Blokovaná spa ovací jednotka. Stroj vypn te a znovu zapn te. Správn
uzav ete servisní dví ka.

Blokovaný mlýnek. Vy ist te mlýnek (bod 7.1
návodu) nebo si vy ádejte servisní zásah.

Tuto stránku dejte k dispozici Va emu personálu – vystavte ji na viditelném míst  poblí  stroje.


