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Horní červená led bliká pokud se kávovar nahřívá, a rozsvítí se je-li kávovar připraven extrahovat kávu.

Spodní modrá LED svítí modře pokud je voda v nádrži nad minimální 
hranicí.Jakmile je voda pod minimální hranicí, modrá LED začne blikat.  

Manometr na pravé straně by neměl nikdy ukazovat 12 Bar, pokud ano, podívejte 
se do návodu k obsluze na nastavení expanzního ventilu. 

Zvedněte Lineu  mini ve dvou za 
boky a postavte ji na pracovní 
desku. (jednu ruku pod npředním 
rohem a druhou pod zadním.).

6.

Zasuňte nádž zpět na 
své místo. Vraťte zpět 
odkapávač.

Zapněte kávovar. Vyčkejte na nahřátí 
kávovaru. Blikající červená kontrolka 
znamená nahřívání, pokud svítí 
znamená, že je kávovar připraven. 

Manometr nalevo bude 
ukazovat 1,3 až 2:0 pokud je 
připravena pára. 

2.

Zapojte vidlici do zásuvky.

3.

Sejměte odkapávač 
(nadzvedněte a vytáhněte 
směrem k sobě). 

4.

Vysuňte nádrž ven pro 
lepší přístup. sejměte 
víčko nádrže.

5.

Nalijte vodu do nádrže a 
nasaďte víčko zpět.

Vyjměte páku z hlavy a vytřete 
košík utěrkou, tak aby byl suchý a 
čistý.

6.6.

Propláchněte hlavuposunutím 
páky do pozice BREW a vraťte ji 
po chvíli na STOP 

Vložte páku do Linea MIni

Vložte šálky pod vyústky páky 
na váhu a váhu vynulujte.

Posuňte páku do pozice BREW pro 
start extrakce.Pokud máte 
nastavenou správnou hrubost 
pomletí kávy, měli byste získat 
28-34 g espressa za 25-30 vteřin. 

9.

Přesuňte páku zpět na STOP 
pozici pro zastavení extrakce 
espressa.

Vyjměte páku z kávovaru a vyklepněte puk.

Pro více informací o přípravě kávy 
navštivte  lamarzoccohome.com 

2.

Pokud používáte váhu, položte páku 
na ni a vynulujte (vytarujte) 
hmotnost na 0 g  

Navažte potřebné množství 
kávy do košíku páky, pokud 
používáte košík na 17g, 
použijte 17g nebo naplňte 
košík po okraj a přebytečnou 
kávu smeťte.

4.

Jakmile máte správnou porci, 
urovnejte kávu v páce, 
poklepáním na páku zboku. 

Naplňte konvičku studeným 
mlékem 1 cm pod hubičku. 
(polovina kapacity konvičky)

Bouchněte s konvičkou o 
desku a pootočte, aby 
popraskaly bubliny a oddělila 
se pěna od mléka. 

7.

Nalijte mléko do šálku s 

espressem . 

2.

Odpusťte páru skrze 

trysku

Vložte trysku do konvičky pod 
úhlem 15 stupňů, tak aby byl 
konec trysky na hladině 
mléka. Hladina mléka by měla 
být zároveň z hranou konce 
trysky. 

Otočte kohoutem parního ventilu, pro 
spuštění páry. Měli byste slyšet 
několik zabublání, což znamená, že 
přidáváte do mléka vzduch.   

Jakmile mléko expanduje o 30-50% 
ponořte konec trysky do mléka tak 
aby se vytvořil vír. Jakmile teplota 
konvičky dosáhne 57°- 65° vypněte 
páru. 

Purge the steam wand and 
clean with a damp cloth.

Naplňte nádobu horkou vodou a 
přidejte 6g (polovinu lžíce) 
Cafiza 2 prášku.

Vložte všechny díly (košíky, páku) 
do nádoby s horkou vodou a 
detergentem. 

Poté co byly díly naloženy na 
20-30 minut, musí být tyto 
opláchnuty pod tekoucí vodou a 
otřeny dosucha. 

7.

Po skončení procesu čištění 
vysušte a znovu smontujte 
všechny díly zpět. 

8.

Udělejte jedno espresso pro 
kompletní vyčištění od zbytků 
detergentu.

Vyjměte páku a odstraňte z ní 
košík (možná budete potřebovat 
šroubovák) vložte košík do 
připravené lázně s detergentem.

Umístěte "slepé sítko" bez 
dírek do páky. Nasypte 3 
gramy prášku do slepého sítka, 
nalejte trochu horké vody a 
míchejte dokud se nerozpustí.

Čistící cyklus

a. 1x 15 vteřin, vyčkejte 30 vteřin. 

b. 5x 5 vteřin pokaždé, 
vyčkejte 5 vteřin mezi.

c. Vyčistěte páku a proveďte čistící
cyklus znovu, aby jste vyčistili zbytky
detergentu.

d. Znovu vložte páku a
spusťte desetkrát extrakci
na 5 vteřin.

Upěchujte kávu v košíku 
silou 9-14 kg pomocí 
pěchovače.

Nerezová páka

Odkapávač

Nádrž na vodu (uvnitř
za dkapávačem) 

Manometr tlaku páry

Ohřívač šálků

Kohout pro horkou vodu

Hlavní vypínač

Kolečko 
nastavení 
teplotyl (pod
bokem )

Výústek horké vody

Kohout horké páry

Modrá: voda

Červená: napětí

Kontrolky

Manometr tlaku espressa 

Parní tryska

Páka extrakce kávy

linea mini

Přehled
Quick Start Guide je přehledem základních 
kroků důležitých pro správné použtí vaší Linea 
MIni. Pro více hlubších informací nahlédněte do 
návodu k obsluze.

Kompletní instrukce online na www.lamarzocco.com

Vybalení & instalace
Por zvednutí kávovaru je třeba dvou lidí, váží přes 32 kg

Příprava káv
Budete potřebovat: zrnkovou kávu, mlýnek, pěchovač, odklepávač a váhu. 
(volitelné, ale doporučené.)

5.

Šlehání mléka
Potřebujete konvičku a studené mléko

Údržba
Budete potřebovat krátký plochý šroubovák, mísu střední velikosti, horkou 
vodu, detergent pro čištění kávovarů, lžíci 
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