BEZPE NOST

nové sporáky i do jejich blízkosti a do horké
trouby.
Ujist te se, že se v mlýnku na kávu nenacházejí cizí p edm ty.

Základní bezpe nostní opat ení

•

Nebezpe í! Vzhledem k tomu, že spot ebi
je napájen z elektrické sít , nelze vylou it úraz
elektrickým proudem.

Pipojení spotřebie
Pozor: Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně
spotřebiče.
Spotřebič zapojte pouze do správně instalované a
uzemněné elektrické zásuvky s minimálním příkonem
10A. V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou
kompatibilní, je třeba nahradit zástrčku za odpovídající
typ; tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem.

Dodržujte následující bezpe nostní opat ení:
• Nedotýkejte se spot ebi e, pokud máte mokré
ruce.
• Nedotýkejte se zástr ky, pokud máte mokré
ruce.
• Zabezpe te, aby zásuvka elektrického proudu
byla vždy voln p ístupná a v p ípad pot eby
se dala vytáhnout.
• Pokud chcete zástr ku vytáhnout, uchopte ji
p ímo. Nikdy netahejte za p ívodní š ru,
nebo by se mohla poškodit.
• V p ípad poruch p ístroje se je nepokoušejte
sami opravit.
• P ístroj vypn te, vytáhn te zástr ku ze zásuvky
a obra te se na Technický servis.
• V p ípad poškození zástr ky nebo p ívodního
elektrického kabelu je nechejte vym nit
výhradn v servisním st edisku; p edejdete
tak jakémukoli riziku.
• Nepono ujte p ístroj do vody.
• Pozor: p ed išt ním p ístroj odpojte z
elekt iny.
• Nenechávejte napájecí kabel viset dol ze
stolu nebo jiné plochy a zabra te jeho styku s
teplými povrchy.
• Nepoužívejte p ístroj déle než po 60 sekund.
P ed jeho dalším použitím nechte p ístroj na
10 minut vychladnout.

Použití v souladu s ur ením
p ístroje
Tento p ístroj smí být používán pouze k ú elu, ke
kterému byl vyroben. Jakékoli jiné použití je
nep ípustné. Tento p ístroj není vhodný ke komer nímu použití. Výrobce nezodpovídá za škody
vzniklé v d sledku nevhodného použití p ístroje.
Nikdy se nesnaže drtit v p ístroji led nebo ho
používat zp sobem jiným, než je uvedeno v návodu.

Návod k použití
P ed zahájením používání spot ebi e si pozorn
p e t te tento návod.
- Nerespektování t chto pokyn m že být
p í inou úrazu nebo poškození spot ebi e.
- Výrobce neodpovídá za škody zp sobené nedodržením t chto pokyn .

Nebezpe í! Obalový materiál (plastové
sá ky, polystyren, atd.) uschovejte mimo dosah
d tí.

Poznámka: Tento návod uschovejte. V
p ípad p edání spot ebi e jiným osobám jim
p edejte i tento návod k použití.

Nebezpe í! Nedovolte používání spot ebi e
osobám (ani d tem) s omezenými psychickými,
fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s
nedostate nými zkušenostmi a znalostmi, pokud
nejsou pod pe livým dohledem osoby, která je
zodpov dná za jejich bezpe nost a zdraví. D ti je
t eba mít pod dozorem a zajistit, aby spot ebi nepoužívaly ke hrám.
• Neumís ujte p ístroj na elektrické nebo ply-

LIKVIDACE
Elektrická za ízení nesm jí být likvidována
spole n s domovním odpadem.
Spot ebi e ozna ené tímto symbolem podléhají požadavk m Evropské Sm rnice
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2002/96/ES.
Veškerá elektrická a elektronická za ízení musí být
likvidována samostatn , nikoli s domovním odpadem a musí být odevzdána v p íslušných sb rných
st ediscích. Správnou likvidací spot ebi e se p edchází nep íznivým dopad m na životní prost edí a
ohrožení lidského zdraví. Podrobn jší informace o
likvidaci spot ebi e vám poskytne místní ú ad nebo
prodejna, ve které jste spot ebi zakoupili.

PŘÍPRAVNÉ ÚKONY
Před použitím kávomlýnku vyčistěte vnější kryt a násypku na zrnkovou kávu navlhčeným hadrem.
Očistěte kryt násypky, nádobky na pomletou kávu a
víka nádobky na mletou kávu v teplé vodě se saponátem, potom je otřete a osušte; je možné je umýt v horním koši myčky na nádobí.
POZNÁMKA: Přístroj samotný se mýt nesmí a musí
být vždy udržován v suchu.
Čepelku vyčistěte kartáčem s tvrdými štětinami.

POPIS P ÍSTROJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nádobka na zrnkovou kávu
Víko násypky na zrnkovou kávu
T lo spot ebi e
Spína ON/OFF (ZAP/VYP)
Vysunutelná horní cepelka
Nádobka na mletou kávu
Víko nádobky na mletou kávu
Ovládací prvek pro volbu po tu šálk
Ovládací prvek pro volbu stupn pomletí

POUŽITÍ KÁVOMLÝNKU
•

Ujistěte se, že byl kávomlýnek odpojen od
elektrické sítě.
Vložte nádobku na mletou kávu (6) a příslušné
víko (7) do správné polohy.
Zkontrolujte, zda je jednotka správně vložena do
tělesa přístroje (3).
• Sejměte víko násypky na zrnkovou kávu (2/Obr.
A) a naplňte násypky až po požadovanou hladinu
(1/Obr. B). Nepřeplňujte nad úroveň MAX vyraženou na nádobce. Vložte víko zpět a ujistěte
se, zda je správně usazeno jeho zatlačením až na
doraz (Obr. C). Pokud není víko správně usazeno, mlýnek nebude fungovat.
POZNÁMKA: Tento výrobek byl navržen
výhradně ke mletí zrnkové kávy.
• Nastavte množství mleté kávy nastavením voliče
počtu šálků (Obr. D) podle požadovaného
množství.
• Nastavte stupeň pomletí kávy pomocí voliče
stupně pomletí (Obr. E) na požadovanou úroveň.
• Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky.
• Stiskem spínače ON/OFF (4) přístroj zapněte
(Obr. F).
• Po zvolení množství určeného k pomletí se
přístroj automaticky zastaví.
• Přejete-li si zastavit přístroj před ukončením
pomletí, stiskněte spínač ON/OFF (4).
• Vyjměte nádobku s mletou kávou, poklepejte s
ní lehce, sejměte víko a nasypte mletou kávu do
filtru přístroje nebo použijte měřicí lžičku.
Pro získání další mleté kávy zopakujte tento provozní cyklus. Zkontrolujte vždy, aby mletá káva
nepřekročila maximální hladinu vyraženou na nádobce s mletou kávou (6).
Zvolená nastavení se nezmění až do příští úpravy.

INFORMACE O
KÁVOMLÝNKU
Správné pomletí je zárukou kávy s optimální chutí
a v ní. Stupe pomletí závisí na metod použité pro
p ípravu kávy.
Obecn platí, že ím je káva pomleta jemn ji, tím
rychlejší musí být její p íprava. Z toho d vodu je
mletá káva používaná v kávovarech na p ípravu
espressa daleko jemn jší než ta, která se používá
pro p ekapávání nebo vyluhování.
Pokud kávu pro ur itý zp sob p ípravy namelete
p íliš jemn (nap íklad pomelete kávu jemn na
espresso pro p ípravu v automatickém kávovaru
na p ekapávanou nebo vyluhovanou kávu), dosáhnete nadm rného vyluhování a následkem
n ho je káva ho ká a štiplavá. Naopak pokud je
pomletí pro jiný zp sob p ípravy p íliš hrubé, dosáhnete nedostate ného vyluhování a kávy s
nevýraznou vodovou chutí.
Jedin p i správném stupni namletí p i p idání
kávy dosáhnete její siln jší chuti bez náznaku
ho kosti. Kromě různých nastavení stupně pomletí kávomlýnky zaručují jeho rovnoměrnost.
To je důležité k dosažení rovnoměrného vyluhování všech částeček mleté kávy.

DŮLEŽITÉ!
Za účelem správné funkce přístroje se ujistěte, že:
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CZ

-

víko násypky na zrnkovou kávu (2) je
správně umístěno.
nádobka na mletou kávu (6) a příslušné víko
(7) jsou správně umístěny na těle přístroje.

ÚDRŽBA
-

-

RADY PRO POUŽITÍ
-

-

-

-

-

Doporučuje se uchovávat zrnkovou kávu na
chladném a suchém místě. Uchovávejte zrnkovou kávu v hermeticky uzavřené neprůhledné
nádobě.
Namelte pouze množství kávy potřebné v danou
chvíli. Doporučení pro volbu správného stupně
pomletí kávy.
K nastavení stupně pomletí podle typu použitého
kávovaru použijte ovládací prvek stupně pomletí
(Obr. E).
Obecně se dá říct, že čím rychlejší je průtok
vody přes namletou kávu, tím jemnější musí
pomletí být. Středně jemné pomletí je tedy
vhodné pro přípravu filtrované kávy, zatímco
velmi jemné pomletí je nutné pro přípravu
espressa.
Při prvním použití se doporučuje použít střední
polohu a pak upravit nastavení podle vlastní
chuti.
Poté, co přístroj použijete několikrát, je možné
zjistit, jaká je ideální míra pomletí pro vlastní
chu a správnou metodu přípravy.
Neměňte nastavení stupně pomletí, když je
spotřebič v chodu.

POMLETÍ

DRUH KÁVOVARU

Jemné
Středně jemné

Espresso
Automatický kávovar amerického
typu překapávané kávy.
Automatický kávovar amerického
typu překapávané kávy.
Louhovač
Pístový filtr typu “french press”

Střední
Středně hrubé
Hrubé

-

-

Abyste zachovali všechnu chu a vůni kávy,
vysypte nádobku na mletou kávu po každém
použití.
Před čistěním kávomlýnku ho vždy odpojte
od elektrické sítě.
Neponořujte nikdy kávomlýnek, napájecí
kabel nebo zástrčku do vody nebo pod proud
tekoucí vody.
Nepoužívejte k čištění přístroje agresivní
čisticí prostředky nebo drsné houby.
Víka a nádobku na mletou kávu čistěte
mýdlovou vodou.
Při snímání horní čepelky (5) nastavte volič
stupně namletí (Obr. E) do polohy “jemné”,
potom uchopte do prstů horní část čepelky
kávomlýnku a otočte ji doprava, potom ji
svislým potažením vyjměte.
Důkladně vyčistěte vnitřní část násypky na
zrnkovou kávu (1) vlhkým hadrem.
Horní čepelku vložíte zpět tak, že nastavíte
volič stupně pomletí (Obr. E) do polohy
"hrubé", zasunete čepelku a otočíte ji proti
směru hodinových ručiček. Důkladně
vyčistěte dávkovač mleté kávy a těleso
přístroje vlhkým hadříkem a ujistěte se, že
dávkovač mleté kávy není ucpán zbytky kávy.

MNOŽSTVÍ KÁVY POUŽÍVANÉ PŘÍSTROJEM:
Kávovar k přípravě espressa:
- 1 polévková lžíce na jednu dávku kávy espresso
(přibližně 30 gramů)
Filtrovaná „překapávaná“ káva, pístový filtr
typu „french press“, louhovač:
- 1-2 polévková lžíce na jednu dávku kávy (od
5 do 140 gramů)

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí: 220 - 240 V~ 50/60 Hz
Příkon: 110 W
Hmotnost: KG79: 1,5 Kg / KG89: 1,7 Kg
Spotřebič splňuje následující předpisy ES:
Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES;
Směrnice EMC 89/336/EHS a pozdější úpravy
92/31/EHS a 93/68/EHS.
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami
splňují předpisy Evropského nařízení 1935/2004.

Doporučená nastavení pomletí
Rady pro volbu počtu šálků
- K nastavení požadovaného množství mleté kávy
(Obr. D) použijte ovládací prvek pro volbu počtu
šálků.
- Mlýnek pomele 1 polévkovou lžíci kávy na každý
zvolený šálek.

•
•
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PRŮVODCE VYHLEDÁVÁNÍM ZÁVAD
PŘÍČINA/ŘEŠENÍ

PROBLÉM

Ujistěte se, že je zástrčka správně zastrčena do
zásuvky a zda zásuvka pracuje správně.
Přístroj nefunguje.

Víko násypky na zrnkovou kávu není správně usazeno.
Nádobka na zrnkovou kávu není správně umístěna
nebo víko násypky není správně umístěno nebo
není vloženo. Přístroj je přehřátý.

Tepelná pojistka motoru zasáhla.
Obrate se na autorizované asistenční středisko.
Přístroj zastavuje za provozu.
Maximální objem nádoby na zrnkovou kávu a na
mletou kávu byl překročen.

CZ
Zkontrolujte, zda je horní čepelka správně uložena
(viz informace uvedené výše v oddílu údržba).

Volič stupně pomletí nefunguje.
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