
 

 

Didiesse Frog kávovar na E.S.E. pody 

Návod na obsluhu 

ZÁRUKA 
 

Záruka na diely stroja sa vzťahuje na rôzne konštrukcie, prácu a / alebo materiály. Táto záruka začína 

dňom uvedeným na dodacom liste a trvá 24 mesiacov od dátumu nákupu(pokiaľ nie je pri podpise 

zmluvy uvedené inak, s čím by sa mali ďalšie podrobnosti konzultovať). Výrobca vymení akúkoľvek 

časť zariadenia, ktorá bude zaslaná, ak sa po kontrole v zariadení zistí, že je chybná. Na príslušný 

kávovar sa nebude vzťahovať žiadna iná záruka (písomná ani ústna). 

Spotrebný materiál podlieha bežnému opotrebovaniu počas normálnej prevádzky stroja, v zmysle 

tejto príručky na ktoré sa táto záruka nevzťahuje. 

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené: 

-preprava a / alebo odovzdanie (ak sú takéto zásahy spoplatnené zákazníkom); 

-chyby zákazníkov spôsobené nesprávnym použitím kávovaru; 

-nedostatočná údržba uvedená v tejto príručke; 

-poruchy spôsobené nahromadením vodného kameňa; 

-poruchy spôsobené elektrickým výbojom a skratom; 

-porucha a / alebo poškodenie, ktoré nemožno pripísať jeho nesprávnej funkcii bez zavinenia 

výrobcu. 

Okrem toho, manipulácia, úpravy, ktoré neboli výslovne schválené výrobcom, použitie v extrémnych 

podmienkach prostredia, nesprávne použitie, ako je uvedené v tejto príručke (napr. stroj by sa mal 

prevádzkovať iba s podmi, podľa špecifikácie uvedené v tejto príručke), nedodržanie pokynov v tejto 

príručke sa tiež považuje za dôvod na okamžité použitie zrušenie záruky. 

Táto záruka je platná, iba ak sa kávovar stal majetkom kupujúceho / používateľa súhlasí s jeho 

s podmienkami používania. 

Výrobca nemôže byť žiadnym spôsobom braný na zodpovednosť za akékoľvek škody a / alebo na 

obchodnom mene, ani za škody na majetku a zranenia osôb spôsobené nesprávnym použitím alebo 

pripojením kávovaru. 

ÚČEL TOHTO NÁVODU NA OBSLUHU 
 

Účelom tejto príručky je hlavne poskytnúť používateľom čo najúplnejší návod na použitie kávovaru. 

POZNÁMKA: Preto je potrebné považovať návod na obsluhu za neoddeliteľnú súčasť stroja a preto ho 

uschovať. 



 

 

Táto príručka musí byť neporušená a čitateľná v celom rozsahu a podľa potreby sa s ňou musí 

konzultovať. 

Obrázky v tomto dokumente sú ilustračné. 

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny, ktoré považuje za potrebné. 

BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY 
 

V tomto dokumente budú nasledujúce symboly použité na označenie VÝSTRAH dôležité pre správne 

použitie stroja: 

 

POPIS STROJA 
 

 

PARAMETRE KÁVOVARU 
 

Caffeitaliano Didiesse Frog kávovar na e.s.e. pody 

Maximálny prevádzkový tlak: 15 bar 

Kompatbilita:  E.S.E. pod 

Kapacita v šálok: 1 

Nádrž na vodu: neobsahuje, vkladá sa 1,5l fľaša so stolovou vodou 

Farba produktu: Biela/čierna 

Príkon: 650 W 



 

 

ROZMERY: šírka/hĺbka/výška/ 220/320/400 mm (balenie 220/350/400 mm) 

Hmotnosť 6,5 kg 

Prívodný kábel: 1,2m 

 

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ 
 

Nie je dovolené, aby sa dostala voda do styku s elektrickými časťami stroja: nebezpečenstvo skratu 

a poranenia elektrickým prúdom! 

Horúca voda môže spôsobiť obarenie! Nikdy nemierte horúcej vody na časti zariadenia. 

Pri dotyku s tryskou pary / horúcej vody buďte opatrní: nebezpečenstvo obarenia! 

Kávovar je určený iba na domáce použitie. 

Akékoľvek technické zmeny na stroji sú zakázané.  

Kávovar môžu používať iba dospelí. 

Kávovar pripájajte iba do vhodnej zásuvky. Napájacie napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému 

na štítku stroja. 

Poškodené káble alebo zástrčky by ste mali okamžite vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku. 

Nepoužívajte stroj, ak je napájací kábel poškodený. 

Prívodný kábel nelámte a cez ostré hrany alebo cez horúce predmety a nevystavujte ju olejom. 

Na prenášanie alebo ťahanie kávovaru nepoužívajte napájací kábel. 

Nevyťahujte zástrčku ťahom za napájací kábel a nedotýkajte sa mokrými rukami. 

Nenechajte sieťový kábel voľne visieť na stoloch alebo policiach. 

Uistite sa, že deti nemajú dovolené hrať sa s kávovarom. Deti si neuvedomujú nebezpečenstvá 

spojené s domácimi spotrebičmi. 

Materiály použité na zabalenie spotrebiča nenechávajte v dosahu detí. 

Počas dávkovania kávy sa nikdy nepokúšajte znova zasunúť držiak podstavca. 

Počas zahrievania stroja sa môžu z varnej hlavy vytiecť kvapky horúcej vody. 

Kávovar umiestnite na bezpečné miesto, kde ho nemôže nikto prevrátiť alebo zhodiť. Mohla by sa 

vypustiť horúca voda alebo para: nebezpečenstvo obarenia! 

Neuchovávajte stroj pri teplote pod 0 ° C; mráz môže stroj poškodiť a nepoužívajte kávovar vonku. 

Aby ste zabránili roztaveniu alebo poškodeniu krytu, nevystavujte stroj na veľmi horúcich povrchoch 

alebo v blízkosti otvoreného ohňa. 

Pred čistením stroja je nevyhnutné vypnúť všetky ovládacie prvky a odpojiť zástrčku zo zásuvky. 

Potom počkajte, až stroj vychladne.  



 

 

Nikdy neponárajte stroj do vody!  

Ak chcete stroj dlhšiu dobu používať, mali by ste ho vypnúť a odpojiť od siete. Skladujte na suchom 

mieste mimo dosahu detí. Chráňte ho pred prachom a nečistotami. 

V prípade porúch alebo podozrenia na poškodenie po páde stroj ihneď odpojte. 

Nikdy sa nepokúšajte obsluhovať chybný stroj. 

Údržbu a opravy tiež vykonávajú výlučne autorizované servisné strediská. 

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym alebo neoprávneným servisom. 

Do obvodov kávovaru zavádzajte iba čerstvú, nešumivú pitnú vodu. 

Tento stroj sa môže používať iba s E.S.E. podmi o priemere 44m s charakteristikami opísanými v 

tomto dokumente. 

Nedávajte prsty alebo iné predmety do extrakčného priestoru. 

E.S.E. pody sa dajú použiť iba raz. 

V prípade požiaru použite hasiace prístroje na báze oxidu uhličitého (CO2). Nepoužívajte práškové 

hasiace prostriedky ani vodu. 

 

INŠTALÁCIA 
 

Pre vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných musíte prísne dodržiavať „Bezpečnostné pravidlá“ 

opísané v predchádzajúcej kapitole. 

Pôvodný obal bol navrhnutý a chránený pred prácou počas prepravy. Odporúčame odložiť si ho pre 

budúce prepravné účely. 

Pred inštaláciou zariadenia sa ubezpečte, že dodržujete tieto bezpečnostné opatrenia: 

• Postavte stroj na bezpečné miesto; 

• Dbajte na to, aby stroj nebol v dosahu detí; 

• Neumiestňujte stroj blízko otvoreného ohňa. 

Stroj umiestnite na rovný a stabilný povrch, ďaleko od zdrojov vody a tepla. Odpojte napájanie, ak je 

pripojené. Zdvihnite stroj oboma rukami. 

Kávovar je teraz pripravený na pripojenie k sieťovému napájaniu. 

 

 

 

 



 

 

PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI 
 

Elektrina môže byť nebezpečná! Preto vždy prísne dodržiavajte bezpečnostné pravidlá uvedené 

v predchádzajúcej kapitole (bezpečnostné pravidlá). 

Nikdy nepoužívajte poškodené káble. Poškodené káble a zástrčky sa musia okamžite vymeniť za nové 

v autorizovanom servisnom stredisku. 

Napätie stroja je nastavené z výroby. Skontrolujte, či sa sieťové napätie zhoduje s hodnotami 

uvedenými na identifikačnom štítku na spodnej strane spotrebiča. Pred pripojením stroja k 

elektrickej sieti skontrolujte, či nie je stlačený hlavný vypínač. Zasuňte zástrčku do vhodnej elektrickej 

zásuvky. 

 

NAPLNENIE VODOU A SPUSTENIE STROJA 
 

S odkazom na obr. (viď kapitolu popis stroja), vyberte vrchnák priestoru na fľašu (na vrchu). Vložte 

fľašu prírodnej, čerstvej pitnej stolovej vody do priehradky na fľašu a ručne vložte hadičku na 

odsávanie vody do fľaše. Znovu nasaďte vrchnák priestoru na fľašu. 

POZOR! Do kávovaru vždy vkladajte iba čerstvú, pitnú a neperlivú vodu. Horúca voda a / alebo iné 

tekutiny môžu poškodiť stroj. Pred spustením stroja vždy skontrolujte, či je vo fľaši dostatok vody. 

Po tejto jednoduchej operácii a po skontrolovaní, či je kávovar FROG v súlade parametrami 

elektrickej rozvodnej sieti (220 V - 50 Hz), zapojte sieťovú zástrčku do vhodnej zásuvky. 

Stlačte spínač tlačidlo A na spustenie stroja na výdaj kávy obr. (viď kapitolu popis stroja), alebo na 

prepnutie tlačidla C na spustenie parnej trysky. 

Na spustenie výroby kávy / pary je potrebné počkať, kým sa rozsvieti kontrolka na tlačidlách B (na 

výdaj kávy) a D (na výdaj pary. 

Teraz je kávovar pripravený na výdaj kávy / pary. 

 

PRÍPRAVA KÁVY 
 

Kávovar je pripravený, keď je páka extrakčného priestoru v hornej polohe obr. (viď kapitolu popis 

stroja, E) a zapnutím oranžového svetla priradeného k tlačidlu na vydávanie kávy na obr. (viď kapitolu 

popis stroja, B). 

Do priehradky na pody sa vkladajú pody iba s priemerom 44 mm. Vhodné E.S.E. pody nájdete na 

stránke www.caffeitaliano.sk 

Jeden pod je pripravený tak, aby poskytol iba jednu kávu / produkt. 

Po použití je výslovne zakázané znovu používať E.S.E. pod. Zakazuje sa vloženie viac ako jedného 

podu do extrakčného priestoru. Poškodenie stroja je v tomto prípade považuje za porušenie 

záručných podmienok. 

http://www.caffeitaliano.sk/


 

 

Príprava nápoja: 

1. Postavte hrnček / malú šálku pod výtokovú hubicu; 

2. Otvorte extrakčný priestor pákou smerom hore obr. (viď kapitolu popis stroja, E) a vložte E.S.E. pod 

do extrakčného priestoru obr. (viď kapitolu popis stroja, H) 

3. Zatvorte  extrakčný priestor smerom nadol až kým jeho blok nebude v pevnej polohe a bude ho 

možné počuť kliknutím obr. (viď kapitolu popis stroja, E) 

4. Skontrolujte, či svieti tlačidlo na prípravu kávy (viď kapitolu popis stroja, B). Stlačte tlačidlo na 

prípravu kávy a počkajte na požadované množstvo kávy obr. (viď kapitolu popis stroja, B)  

5. Na konci požadovaného množstva kávy vypnite stlačením tlačidlo na prípravu kávy (viď kapitolu 

popis stroja, B) prípravu kávy a priveďte páku opäť do hornej polohy, aby ste vybrali E.S.E. pod 

z extrakčného priestoru. 

POZOR! Počas prípravy kávy neotvárajte extrakčný priestor pákou smerom nahor. 

ČISTENIE 
 

POZOR: 

• Vždy sa uistite, že je odpojené napájanie a počkajte, kým stroj vychladne. 

• Stroj neponárajte do vody ani neumiestňujte žiadne z jeho komponentov do umývačky riadu. 

• Na čistenie nepoužívajte ostré predmety ani chemické výrobky (rozpúšťadlá). 

• Stroj a / alebo jeho súčasti nesušte pomocou mikrovlnnej rúry a / alebo konvenčnej rúry. 

• Na čistenie používajte mäkkú handričku navlhčenú vodou. 

Pri každom vložení nového E.S.E. podu overte správnosť jeho vloženia v extrakčnom priestore, 

nesprávne vloženie podu môže spôsobiť poškodenie extrakčnej miestnosti. 

Keď odstránite použitý E.S.E. pod, skontrolujte, či povrch podstavca nie je vlhký. V prípade 

negatívneho výsledku tejto kontroly je to potrebné 

vložiť hrúbku (poskytnutú výrobcom) v súlade s priehradkou na tobolky. 

DIDIESSE poskytuje pri dodávaní kávovaru 2-3 hrúbky na použitie v takom prípade (obr. 6.1-A) 

 

ODVÁPNENIE 
 

Pri použití sa vo vnútri stroja bežne vytvárajú usadeniny vodného kameňa. Odvápňovanie je potrebné 

každé 3-4 mesiace alebo kedykoľvek pozorujte pokles prietoku vody. 

Ak si prajete odvápniť zariadenie sami, môžete použiť akékoľvek komerčne dostupné netoxické, 

neškodné odstraňovače vodného kameňa pre kávovary. 

POZOR! Nikdy nepoužívajte ocot na odvápnenie kávovaru. 



 

 

 

POSTUP ODVÁPNENIA 
 

-Vyberte fľašu s vodou z jej priehradky, ktorá je umiestnená na zadnej strane kávovaru. 

-Vytvorte zmes odvápňovacieho prostriedku v pomere asi 100 - 150 g  na 1l vody a  potom naplňte 

fľašu týmto roztokom. 

-Vložte fľašu do kávovaru a zasuňte nasávaciu hadičku do fľaše. 

-Zapnite kávovar stlačením hlavného vypínača kávy (viď kapitolu popis stroja, A) 

-Pod vypúšťaciu hubicu umiestnite vhodnú nádobu (šálka,pohár ...). Dôľežité je aby nádoba bola 

určená na horúce nápoje. 

-Uistite sa aby bola uzavretý extrakčný priestor (páka v dolnej polohe) 

-Stlačte tlačidlo na dávkovanie kávy (viď kapitolu popis stroja, B) tak, aby sa roztok dostal do 

zariadenia. 

-Postupne míňajte roztok odvápňovacej zmesi z fľaše. 

-Počas každého intervalu nechajte odvápňovaciu zmes pôsobiť približne 15 - 20 minút. 

-Na konci procesu vypnite stroj (viď kapitolu popis stroja, A) a vyprázdnite/odstráňte nádobu 

s odvápňovacím roztokom. 

-Vložte fľašu s čistou vodou a spravte niekoľko káv bez vloženia E.S.E. podov tzv. na prázdno.  

-Vymeňte fľašu s vodou  

-Kávovar je pripravený na prípravu kávy 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Tento návod na obsluhu obsahuje všetky potrebné informácie na správne používanie, prevádzku a 

údržbu zariadenia. Užívateľ musí byť oboznámený s týmito pokynmi a starostlivo ich dodržiavať, aby 

mohol prevádzkovať a udržiavať spotrebič bezpečne a vyhnúť sa nebezpečenstvu. Ak si želáte 

dostávať ďalšie informácie alebo narazíte na akékoľvek konkrétne problémy, s ktorými ste podľa 

všetkého neboli oboznámení v záujme dostatočnej prehľadnosti tohto návodu na obsluhu sa obráťte 

priamo na svojho miestneho predajcu alebo výrobcu. Okrem toho by ste si mali uvedomiť, že jej 

obsah nie je súčasťou predchádzajúcej alebo už existujúcej dohody alebo právna zmluva teda nemá 

vplyv na podstatu zmluvy. Všetky povinnosti výrobcu vychádzajú z podmienok stanovených v kúpnej 

zmluve, ktorá obsahuje aj úplné informácie a exkluzívne podmienky týkajúce sa záručných služieb. 

Záručné podmienky uvedené v zmluve nie sú obmedzené ani rozšírené o vysvetlenia uvedené v tejto 

zmluve. Tento návod na obsluhu obsahuje informácie chránené autorskými právami. Bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu nesmú byť kopírované alebo preložené do iného 

jazyka. 



 

 

 

ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVEDE 
 

otázka príčina riešenie 

Stroj sa nezapol. Stroj nie je zapojený do 
elektrickej siete. 

Zapojte stroj do elektrickej 
siete. 

Čerpadlo je veľmi hlučné Málo alebo žiadna voda vo 
fľaši, prípadne žiadna fľaša 
v kávovare. 

Doplňte vodu alebo vymeňte 
fľašu s vodou 

Káva nie dostatočne horúca Tlačidlo B nebolo rozsvietené 
pred stlačením 

Pred prípravou kávy vyčkajte 
kým sa rozsvieti tlačidlo B  

Páka extrakčného priestoru sa 
nedá úplne zatiahnuť/ nie je 
počuť kliknutie. 

Zle vložený ESE pod Vložte E.S.E. pod v správnej 
pozícii 

Káva vyrobená zo stroja je 
slabá, málo intenzívna 

ESE pod bol použitý viac-krát Každý ESE pod použite iba 
jeden krát. 

 Nekvalitný ESE pod Použite inú značku podov. 

Voda vyteká len pomaly alebo 
vôbec 

Znečistený extrakčný priestor Vyčistite extrakčný priestor 

 Málo vody vo fľaši Doplňte vodu alebo vymeňte 
celú fľašu  

Káva nevychádza z hubice Extrakčný priestor nie 
dostatočne uzavretý. 

Zatiahnite páku extrakčného 
priestoru úplne dole až pokým 
nie je počuť kliknutie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


