
Návod k obsluze 

FIAMMETTA, RAINBOW 
 

 

Instrukce k použití 

 

Pokud kávovar používáte poprvé, důkladně jej před použitím promyjte vodou bez dalších čistících prostředků. Kávovar 

poté použijte k výrobě alespoň tří šálku kávy, které následně vylejte do odpadu (tyto tři šálky nepijte). Kompletní 

instrukce k uvaření první kávy a uvedení kávovaru do provozu následují níže. Současně se také ujistěte, že v balení je 

přítomno všech 7 částí kávovaru znázorněných uvedeným nákresem. Před prvním spuštěním si ověřte také to, zda jsou 

všechny tyto části propojeny ve správném pořadí dle nákresu; zejména zkontrolujte umístění bezpečnostního ventilu, 

těsnění, filtrační nálevky a filtračního tácku (dle číslování v nákresu jde o položky 6, 5, 3 a 2 v tomto pořadí). 

 

Jak uvařit kávu 

 

1. Naplňte ohřevný zásobník (4) studenou vodou až po úroveň bezpečnostního 

ventilu (6). 

2. Vložte filtrační nálevku (5) do ohřevného zásobníku (4). 

3. Naplňte filtrační nálevku (5) mletou kávou (kávu nestlačujte), přičemž dbejte 

na to, aby nedošlo k rozsypání kávy mimo tuto nálevku. 

4. Našroubujte horní část kávovaru (1) na ohřevný zásobník (4). Šroubování dobře 

utáhněte, zároveň však netlačte příliš velkou silou na držátko (7). 

5. Umístěte sestavený kávovar na tepelný zdroj; v případě plynového vařiče 

zvolte nízký stupeň ohřevu, kdy plameny nepřesahují okraj kávovaru. Nižšího 

stupně ohřevu využijte i tehdy, pokud kávovar nahříváte na 

elektrické/keramické plotýnce; nikdy kávovar nenahřívejte vysokým stupněm 

ohřevu. 

6. Až je horní část kávovaru (1) naplněna hotovou kávou, odejměte kávovar z 

tepelného zdroje. 

 

Zásady čištění a údržby 

 

1. Čištění a údržbu kávovaru lze provést pouze pokud je kávovar zcela chladný. Po použití je tedy nutné vyčkat 

jeho úplného zchlazení. 
2. Po každém použití kávovar promyjte vlažnou vodou; kávovar není určen k mytí v kuchyňské myčce a nesmí 

být čištěn detergenty ani abrazivními čistícími prostředky. 
3. Při mytí je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození filtrační nálevky; nesnažte se z nálevky extrahovat 

zbytková množství kávy použitím přílišné síly. 
4. Při skladování je důležité, aby byly všechny části kávovaru zcela suché a aby zůstal otevřen 
5. Spotřebiteli se doporučuje kávovar pravidelně dekalcifikovat; dekalcifikaci lze provést naplněním ohřevného 

zásobníku vodou s přidáním dvou čajových lžic kyseliny citronové nebo octa a následným vypuštěním vzniklé 

tekutiny pomocí ventilu. 
6. Důkladně kontrolujte, zda nedošlo k ucpání otvorů filtračního tácu; pokud se tak stalo, otvory je nutné 

opatrně pročistit jemným kartáčem nebo pomocí jehly. 
7. Pravidelně kontrolujte stav všech částí kávovaru; v případě jejich poškození nebo přílišného opotřebení dané 

části nahraďte novými, pro tento konkrétní model produktu Bialetti vhodnými částmi. 
8. Těsnění kávovaru je vhodné měnit alespoň jednou ročně; v případě brzkého opotřebení i dříve. 

 



 

Bezpečnostní ventil Bialetti 
 

Bezpečnostní ventil Bialetti je patentovaný typ ventilu, který byl navržen za účelem garance bezpečnosti u kávovarů 

značky Bialetti. Používání kohoutkové vody v kávovarech nese riziko usazování vodního kamene uvnitř ventilů, což 

obvykle vede k jejich následné dysfunkci. Ventil Bialetti byl proto navržen tak, aby tento problém bylo možné 

jednoduše vyřešit pouhým otočením pístu ventilu při mytí. 

 

Bezpečnostní pokyny 
 

1. Prosíme spotřebitele o pečlivé pročtení níže uvedených pokynů, jež zahrnují důležité informace o bezpečnosti 

používání produktu. Tento dokument s pokyny doporučujeme uschovat pro případ pozdější potřeby. 

2. Tento kávovar vyžaduje pro svoje fungování přímý přístup k tepelnému zdroji a během použití v něm vzniká 

podtlak. Nedodržení zde uvedených bezpečnostních pokynů tak může spotřebitele ohrozit vznikem popálenin 

nebo případně i výbuchem. 

3. Před každým použitím se spotřebitel musí ujistit, že kávovar není žádným způsobem poškozen a nepostrádá 

žádné části nutné pro jeho správné fungování. Zejména důležitá je kontrola stavu a správného nastavení 

ventilu, nálevky a filtračního tácu; schématický nákres znázorňující korektní umístění daných částí je součástí 

tohoto produktového listu. V případě nejasností prosíme o zkontaktování prodejce či výrobce daného 

produktu. 

4. Toto zařízení není určeno k používání osobami, jež postrádají zkušenosti a znalosti nutné k jeho bezpečné 

obsluze, popřípadě trpí sníženou tělesnou hybností nebo sníženou kognitivní či mentální kapacitou (včetně 

dětí). 

5. Zařízení musí být uchováváno mimo dosah dětí. 

6. Zařízení nesmí být ponecháno bez dozoru během aktivního používání. 

7. Spotřebitel se nesmí dotýkat horkých povrchů kávovaru; s kávovarem je během jeho aktivního používání a v 

době poté (do jeho vychladnutí) možno manipulovat výhradně pomocí k tomu určeného držátka. 

8. Používejte produkt pouze k účelům, za nimiž byl navržen. 

9. Produkt je určen pro použití v domácnostech. 

10. Kávovar nikdy nezapínejte bez přítomnosti vody v ohřevném zásobníku. 

11. Kávovar je určen výhradně k výrobě kávy z mletých kávových zrn Moka za použití vody. Nenaplňujte prosím 

kávovar jinými druhy tekutin, jinými typy kávy ani jinými náplněmi (například kávovými extrakty, čajem, 

ječným sladem atp.) 

12. Před použitím se ujistěte, že parní tryska kávovaru není namířena směrem ke spotřebiteli za účelem eliminace 

rizika popálení horkou párou. 

13. Před použitím se ujistěte, že je víko kávovaru pevně uzavřeno. 

14. Po použití ponechejte kávovar částečně vychladnout; neotevírejte víko kávovaru bezprostředně po odsazení z 

tepelného zdroje. 

15. Po použití kávovar umístěte na tepelně odolný povrch a z dosahu hořlavých předmětů. 

16. Při náhradě dílů volte výhradně díly značky Bialetti kompatibilní s daným modelem kávovaru. 

17. Kávovar nikdy nenahřívejte v mikrovlnné ani pečící troubě. 

18. Při umístění kávovaru na plynový tepelný zdroj se ujistěte, že plameny produkované tímto tepelným zdrojem 

nepřesahují okrajovou část ohřevného zásobníku kávovaru. 

19. Při použití kávovaru na keramických plotýnkách a dalších elektřinou poháněných tepelných zdrojích využijte 

středního stupně ohřevu; kávovar nikdy nenahřívejte na maximální stupeň výkonu. 

20. Víko kávovaru neodklápějte pomocí držátka. 

21. V případě jakékoliv dysfunkce kávovar nadále nepoužívejte, ale zkontaktuje výrobce či prodejce pro 

informace o dalším postupu. 
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