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6 UPOZORNĚNÍ
Další informace naleznete v 
rozšířené online příručce o 
bezpečné instalaci a provozu.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

PUQpress je určen jako plně 
automatické pěchovadlo kávy.
Umletou kávu lze pěchovat 
nastavitelnou silou.
PUQpress je určen pouze pro vnitřní 
použití.
Jakákoli úprava PUQpress může mít 
důsledky pro bezpečnost, záruku a 
správné fungování.

BEZPEČNOSTNÍ 
INSTRUKCE

• Před instalací nebo použitím 
PUQpress se ujistěte, že jste si plně 
přečetli a porozuměli pokynům v 
tomto manuálu. Uschovejte tento 
manuál pro budoucí použití.
• Používejte PUQpress pouze tak, jak 
je popsáno v tomto manuálu.
• PUQpress mohou používat pouze 
osoby ve věku od 18 let a starší a 
osoby se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud byly pod 
dohledem nebo byly poučeny o 
používání PUQpress bezpečným 
způsobem a rozumí jim. související 
nebezpečí.
• Nikdy nedovolte dětem hrát si s 
PUQpress. Pokud tak neučiníte, může 
dojít k poškození PUQpress.
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• Čištění a uživatelskou údržbu 
nesmějí provádět děti bez dozoru.
• Nikdy neponořujte kabely, zástrčky 
nebo samotný PUQpress do vody 
nebo jiných kapalin, aby nedošlo k 
úrazu elektrickým proudem nebo 
zranění.
• Před prováděním údržby nebo 
čištění PUQpress vždy vypněte 
PUQpress, aby nedošlo k úrazu 
elektrickým proudem nebo zranění.
• Před prováděním údržby nebo 
čištění PUQpress vždy vytáhněte 
zástrčku ze zásuvky, aby nedošlo k 
úrazu elektrickým proudem nebo 
zranění.
• Dojde-li k problémům, vždy odpojte 
PUQpress od zdroje napájení a 
dalšího zařízení, aby nedošlo k úrazu 
elektrickým proudem nebo zranění.
• Nikdy nepoužívejte PUQpress, 
pokud je PUQpress, kabel nebo 
zástrčka poškozená. Jakékoli 
požadované opravy smí provádět 
pouze autorizovaný servisní personál. 

Z tohoto důvodu se obraťte na 
servisní středisko nebo na svého 
prodejce. Používání PUQpress, pokud 
je PUQpress, kabel nebo zástrčka 
poškozeno, může způsobit úraz 
elektrickým proudem nebo zranění.
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• S mlýnkem na kávu zacházejte 
vždy ve dvou lidech opatrně. Pokud 
tak neučiníte, může dojít k poškození 
mlýnku na kávu.
• Před použitím vždy seřiďte spodní 
svorku. Pokud tak neučiníte, dojde k 
vystavení nebezpečných pohyblivých 
částí.
• Nikdy nevkládejte ruku (nebo jiné 
končetiny) mezi základnu PUQpress a 
spodní svorku. Riziko skřípnutí.
• Nikdy neprovádějte žádné úpravy 
nebo změny na PUQpress. Výrobce 
nenese žádnou odpovědnost za škody 
způsobené nedodržením těchto 
pokynů.

• Nikdy neupusťte PUQpress a 
vyhněte se nárazům. Pokud tak 
neučiníte, dojde k poškození 
PUQpress.
• Nikdy neodpojujte PUQpress 
taháním za kabel. Vždy uchopte 
zástrčku a zatáhněte.
• Vždy umístěte PUQpress na rovný 
povrch bez vibrací.
• Nikdy neprovozujte PUQpress ve 
vlhkém nebo mokrém prostředí.
• Ujistěte se, že se filtrační páka po 
nastavení nekroutí.
• Ujistěte se, že kabely vedete 
vodítky kabelů a sponou na spodní 
straně. Pokud tak neučiníte, může 
dojít k poškození kabelů.
• K čištění základny pěchovadla 
nepoužívejte vlhký/mokrý hadřík. 
Mletá káva se přichytí k základně 
tamperu.
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NASTAVENÍ DRŽÁKU/SVORKY FILTRAČNÍ PÁKY



1. Mírně povolte šrouby spodní svorky. 
Použijte dodaný T-klíč. 

2. Posuňte svorku dolů. 



3. Vložte filtrační páku mezi svorky. 


4. Otáčením nastavovacího kolečka 
ve směru hodinových ručiček 
posuňte spodní svorku nahoru 
proti filtrační páce. 

5. Mírně utáhněte šrouby spodní 
svorky. Použijte dodaný T-klíč.



6. Vyjměte filtrační páku. 
7. Utáhněte šrouby spodní svorky 

pomocí T-klíče. 
8. Vložte filtrační páku mezi horní a 

spodní svorku a zkontrolujte, zda 
se páka snadno zasune.

9. Jestliže je filtrační páka moc 
volná ve svorkách, opakujte 
proces znovu od bodu 2.
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10. Ujistěte se, že filtrační páka není 
      nakřivo při vložení so svorky  

UMÍSTĚNÍ MLÝNKU



1. Posuňte zadní část PUQpressu 
přes okraj stolu nebo baru, kde 
chcete mlýnek umístit. 

2. Připojte napájecí kabel do 
PUQpressu. 



3. Zvedněte mlýnek na kávu dvěma 
osobami a veďte napájecí kabel 
mlýnku na kávu shora dolů skrz 
PUQpress. 

4. Uasďte mlýnek na PUQpress. 
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5. Protáhněte napájecí kabely
PUQpressu a mlýnku na kávu
otvorem pro napájecí kabel 

6. Opatrně posuňte sestavu zpět
nastů nebo bar.

ZAPNUTÍ 
PUQPRESSU

1. Zasuňte druhou stranu
napájecího kabelu do zásuvky.

2. Zapněte PUQpress pomocí
vypínače on/off do polohy I.

POUŽITÍ PUQPRESSU 
1. Vyrovnejte namletou kávu do

filtrační páky.
2. Vložte filtrační páku mezi horní a

spodní svorku.
3. PUQpress automaticky spustí

pěchování kávy. Bezkontaktní
senzor detekuje kovovou filtrační
páku.

4. Počkejte, dokud PUQpress
neupěchuje kávu.

5. Po úplném cyklu, který trvá
přibližně 1,5 sekundy, vyjměte
filtrační páku.

NASTAVENÍ SÍLY 
PĚCHOVÁNÍ

Upravte sílu pěchování pomocí 
displeje a tlačítek:

1. Stiskněte horní tlačítko pro
zvýšení síly.

2. Stiskněte dolní tlačítko pro
snížení síly.

ČIŠTĚNÍ PUQPRESSU

Očistěte kryt PUQpressu vlhkým 
hadříkem. Přehled intervalů čištění 
naleznete v tabulce.

Část Čistící 
metoda interval

Základna tamperu
 (spodní část)

Suchý     Denně
hadřík

Základna tamperu
 (celá)
Vrchní svorka 
(když je základna 
tamperu dole)
Magnetický senzor Kartáček  Denně

Suchý     Denně
hadřík

Suchý     Týdně
hadřík
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ČIŠTĚNÍ ZÁKLADNY 
TAMPERU

Čistěte základnu pravidelně: 
1. Stiskněte tlačítko nastavení. 

Základna tamperu se v čistící 
poloze posune dolů.

2. Natočte mlýnek o 90°.



3. Vyšroubujte šroub základny 
tamperu otáčením imbusového 
klíče proti směru hodinových 
ručiček 

4. Vyjměte šroub.



5. Odšroubujte základnu tamperu 
otáčením proti směru 
hodinových ručiček. 

6. Očistěte tamper pomocí kartáčku 
nebo suchým hadříkem. 



7. Zašroubujte tamper nazpět po 
směru hodinových ručiček. 

8. Vložte šroub.



9. Zašroubujte šroub nazpět po 
směru hodinových ručiček 
pomocí imbusového klíče. 

10. Natočte mlýnek zpět do 
původní pozice.

11. Znovu stiskněte tlačítko 
nastavení. Základna tamperu se 
posune nahoru do původní 
polohy.



PUQpress is a product of Barista Technology B.V.

Barista Technology B.V.
info@baristatechnology.com

Kotterstraat 14, 3133 KW Vlaardingen, The Netherlands




