
 

 

 
     CAPMIX 
 
MÍCHAČKA KAPSLÍ 

 
Návod k obsluze 
 
Popis výrobku: 
Pohon: motor s kuličkovými lo�isky se zabudovanou samovypínací ochran 
                                     nou proti přehřátí 
Provoz: krátkodobý provoz 3 min. (pro zabránění přehřátí motoru) 
Řízení: řízeno mikroprocesorem, vysoká přesnost času míchání  
 
 
Dr�ák kapslí: s automatickou aretací, pro kapsle o průměru max.19 x 38 mm,  
 max.6 g  
Kryt: ocelové dno, horní kryt z odolného plastu 
Frekvence míchání: 4450 otáček za minutu +/- 5% s 6g kapslí 
Doporučená  
provozní teplota: 18 - 40oC 
Napětí: 110 V, 220 V, 240 V - 50/60 Hz nastavené napětí - viz typový �títek 
Příkon: 330 VA 
Rozměry: 195 mm x 160 mm x 195 mm 

Hmotnost: 3750 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedení do provozu 
 
 
POZOR: Před uvedením CAPMIXu do provozu zkontrolujte, zda napětí uvedené na 
spodní straně přístroje souhlasí s napětím v síti. 
 
CAPMIX připojte kabelem na síť a zapněte 
vypínačem na zadní straně přístroje. Na displeji se 
uká�e "Program 1". 
 
 
Základní nastavení provedené výrobcem: 
Program 1 ( P 1)   čas míchání  5 sekund 
Program  2  (P 2)  čas míchání  7 sekund 
Program 3 ( P 3)   čas míchání  9 sekund 
Program  4  ( P 4)  čas míchání 12 sekund 
Fixní čas    ( 10 s)  čas míchání 10 sekund 
Fixní čas ( 15 s)    čas míchání  15 sekund 
 
Nastavení míchacího času: 
Čas míchání lze nastavovat v rozmezí od 1 do 39 sekund. Stisknutím tlačítka + /-          
( plus/mínus) se zvý�í resp. sní�í čas míchání o 1 sekundu. Stlačením a dr�ením tohoto 
tlačítka se zvy�uje resp. sni�uje nastavený čas. 
 
Změna základního nastavení: 
Nastavte čas míchání podle vý�e uvedených pokynů , pak stiskněte jedno 
z programových tlačítek ( P1 � P4) a� zazní dvě krátké signály. Tím se potvrdí, �e 

 



 

 

po�adované nastavení bylo ulo�eno ve vybraném programu. 
 
 
Vsazení kapsle 
 
Průhledný horní kryt odklopte dozadu. Stisknutím uvolňovací páčky směrem dolů dr�ák 
kapslí odjistěte. 
 
 
 
 
 
 
Abyste otevřeli dr�ák kapslí, posuňte pak uvolňovací páčku 
doleva. 
 
 
 
 
 
Aktivovanou kapsli vlo�te mezi mističky dr�áku a uvolňovací páčku uvolněte. Kapsle je 
nyní automaticky pevně dr�ena. 
�pičatou kapsli vlo�te tak, aby �pička 
ukazovala doleva. 
 
Míchání 
 
Po uzavření horního krytu stiskněte 
tlačítko "START" - míchání začne 
probíhat a na displeji se ukazuje 
zbývající čas míchání. 
 
POZOR: Z bezpečnostních důvodů nelze zahájit míchání při otevřeném krytu - v tomto 
případě ukazatel času bliká. Otevření krytu během míchání zastaví motor a přeru�í tak 
míchání. Tím se kapsle mj. znehodnotí! Proto kryt otevírejte a� po ukončení míchání 
kapsle. 
 

Kromě toho nespou�tějte nikdy míchání, ani� byste vlo�ili do dr�áku kapsli 
 
Po ukončení míchání se na displeji znovu uká�e předem nastavený čas, při stejném čase 
míchání následující kapsle tedy není třeba čas znovu nastavovat. 
 
Vyjmutí kapsle 
 
Otevřete horní kryt. Stisknutím uvolňovací páčky �ikmo dolů otevřete dr�ák  a kapsli 
vyjměte. 
 
Poruchy 
 
V případě poruchy postupujte následujícím způsobem: 
 
PORUCHA: MO�NÁ PŘÍČINA ŘE�ENÍ 
při zapnutém přístroji 
zhasl ukazatel času 

a) neexistuje napětí  
 
b) defekt pojistky 

a) přezkou�et kabel a napětí 
v síti  

b)  vyměnit pojistku (viz ní�e) 

motor se při nastartování 
nerozběhne 

c) otevřený kryt 
d) přehřátý motor 

c) zavřít kryt 
d)  nechat přístroj ochladit 

 
Upozornění: Opravu CAPMIXu smí provést pouze firma ESPE nebo jí zplnomocněný 
zástupce. 
 
Výměna pojistky 
 
Přístroj vypněte a vytáhněte síťový kabel z přístroje. 
Pojistka se nachází na zadní straně přístroje vedle síťového vypínače. 
 
Vsuňte malý �roubovák za malou destičku "vsuvky" s pojistkou (viz. obrázek) a trochu ji 
vytlačte. "Vsuvku"  z přístroje vyjměte. 
 

 



 

 

 
Zará�ku (viz obrázek) stiskněte směrem nahoru a 
dr�ák pojistky vysuňte. 
Vyjměte pojistku z dr�áku a nasaďte novou. 
 
POZOR: Pou�ívejte pouze pojistky se stejnou 
hodnotou! 

 
 
 
Dr�ák pojistky zasuňte zpět do "vsuvky", a� zará�ka sly�itelně zacvakne. "Vsuvku" s 
pojistkou vlo�te zpět do přístroje.  Malá destička přitom ukazuje směrem k zástrčce. 
 
Či�tění, údr�ba 
 

Plastové díly přístroje čistěte měkkým hadříkem, popř. jemným čisticím prostředkem. V 
�ádném případě nepou�ívejte rozpou�tědla nebo drsné prá�ky, plastové části by se mohly 
po�kodit. 
 
Údr�bu lo�isek neprovádějte. 


