
Pěnič mléka

www.krups.cz
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DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
 � Přečtěte si veškeré pokyny a uschovejte je. V případě jakéhokoli nevhodného 
používání nebo nedodržení těchto pokynů výrobce nepřebírá žádnou 
odpovědnost a záruka může pozbýt své platnosti.

 � Tento spotřebič mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud 
jsou tyto osoby pod dohledem nebo byly řádně poučeny ohledně bezpečného 
použití spotřebiče a chápou možná rizika spojená s jeho používáním.

 � Součástí spotřebiče je samostatná napájecí základna. Po vyjmutí spotřebiče ze 
základny, se spotřebič automaticky vypne. 

 � Spotřebič lze používat pouze s poskytnutou napájecí základnou.
 � Nepoužívejte stroj, pokud je poškozen kabel nebo zásuvka.  Pokud jsou napájecí 
kabel nebo zásuvka poškozeny, musí být vyměněny výrobcem, servisním 
technikem nebo osobami, které mají stejnou kvalifikaci, aby se zabránilo 
jakémukoli riziku. 

 � Odpojte spotřebič ze zásuvky, pokud je ponechán bez dozoru, před montáží, 
demontáží nebo čištěním.

 � Dohlédněte, aby si se spotřebičem nehrály děti.
 � Pokud je do přístroje nalitá horká kapalina, buďte opatrní. Může dojít k jejímu 
vypuštění v důsledku náhlého uvolnění páry.

 � Spotřebič vytváří páru, která může zpusobit popáleniny. 
 � Nikdy neumísťujte stroj na horké povrchy jako například varné desky nebo 
blízko jiných podobných zdrojů tepla.

 � Netahejte za síťový kabel, pokud stroj chcete odpojit. 
 � Nenechávejte viset napájecí kabel ze stolu nebo pracovní desky.
 � Síťový kabel nesmí být v blízkosti horkých částí stroje a nesmí viset přes ostré 
hrany.

 � Nesahejte na síťový kabel ani na horké části spotřebiče.
 � Neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
 � Nemyjte spotřebič v myčce.
 � V pěniči nepřipravujte nic jiného než mléko.
 � Tento stroj mohou pod dohledem dospělé osoby používat děti nad 8 let, a to 
za předpokladu, že obdržely pokyny pro jeho bezpečné používání a byly plně 
informovány o souvisejících rizicích. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu 
spotřebiče, pokud jim není 8 let nebo více a nejsou pod dohledem dospělého.  
Zajistěte, aby děti mladší 8 let neměly přístup ke stroji ani k jeho napájecímu 
kabelu. 

 � Přístupné povrchy mohou být během provozu horké.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Děkujeme, že jste si vybrali PĚNIČ MLÉKA od Krups, a že ve značku věříte. Jsme si jisti, že 
oceníte, jak snadné je ohřátí a napěnění mléka a pěnič Krups se brzy stane odborníkem ve 
Vaší kuchyni. 
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 � Během provozu vždy držte spotřebič za rukojeť a také dokud nevychladne.
 � Tento spotřebič není určen k provzu pomocí externího časovače nebo dálkového 
ovládání.

 � UPOZORNĚNÍ: před tím než přemístíte spotřebič, presvědčte se, že je vypojený 
ze zásuvky.

 � VAROVÁNÍ: Při čištění a plnění se vyvarujte rozlití tekutiny na přípojku.
 � VAROVÁNÍ: Pokud tento spotřebič nepoužíváte správně, hrozí zranění.
 � VAROVÁNÍ: Povrch topného tělesa zůstává po použití horký
 � VAROVÁNÍ: Pro zachování a zabránění poškození nepřilnavé vrstvy spotřebiče 
doporučujeme používat plastové kuchyňské náčiní. Použitím kovového náčiní 
riskujete poškození nepřilnavé vrstvy pěniče. 

 � Postupujte podle pokynů k montáži spotřebiče a veškerého příslušenství. 
Postupujte podle pokynů k čištění a údržbě spotřebiče.

PEČLIVĚ TYTO POKYNY UCHOVEJTE

POPIS SPOTŘEBIČE

A  Průhledné víko proti přetečení
B  Okraj pro snadné nalití ze všech stran
C  Nerezový vnitřek s nepřilnavým 

povrchem ( snadno se čistí)

D  Rotační 360° základna
E  Odnímatelné těleso pro napěnění
F  Tlačítko START/STOP

POKYNY K POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

3 kroky pro optimální výsledek:
1. Nalijte mléko (obr.1).
2. Zapněte pěnič mléka (obr.2).
3. Vypněte pěnič a servírujte (obr.3).

Těleso pro 
napěnění     Funkce Maximální kapacita Doba připravy

Napěnění a ohřátí 150ml 60-100s

Ohřátí ( těleso bez pružinky) 300ml 80-160s
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ZÁRUKA

Možné problémy Možné příčiny Řešení

Zařízení se nezapne, 
tlačítko START/STOP bliká.    

Zařízení je přehřáté. Vyčkejte než tlačítko 
přestane blikat a zmáčkněte 
ho znovu.

Těleso na napěnění je 
zaseknuté.

Vylijte mléko, vyjměte těleso 
na napěnění a vyčistěte jak 
nádobu tak těleso.

Do zařízení zatekla voda 
během umývání.

Nechte přístroj 24h 
vyschnout.

Zařízení nenapěňuje. Těleso na napěnění není 
na svém místě nebo není 
umístěno správně.

Vylijte mléko a umístěte 
těleso na spávné místo.

Napěnovací proces probíhá 
přerušovaně.

Do zařízení zatekla voda 
během umývání.

Nechte přístroj 24h 
vyschnout.

Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Za jakékoli komerční použití, nevhodné 
použití nebo nedodržení pokynů výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost 
a záruka se nebude vztahovat.
Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte zákaznický servis. Pokud možno, mějte zařízení 
a sériové číslo po ruce. 
Součástí tohoto produktu je elektronická deska v základně, jakékoli zavádění vody nebo 
jiné kapaliny do této části by mohlo produkt poškodit. V tomto případě se záruka nebude 
vztahovat.

Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte zákaznický servis.

ČIŠTĚNÍ: NEUMÝVEJTE SPOTŘEBIČ V MYČCE
Nepřilnavý povrch zaručuje snadné čištění. Zde je návod: Odpojte spotřebič ze sítě.
1. Odejměte telěso na napěnění (obr. 4).
2. Vyčistěte spotřebič pomocí teplé vody,  jemných mycích prostředků a houby (obr. 5).
3. Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jej nedávejte pod tekoucí vodu (obr. 6).
4. Osušte spotřebič. 

Nezapomeňte vrátit těleso na napěnění zpět a ujištěte se, že je tam správně 
zaklapnuté.
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OMEZENÍ

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH NEBO
ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

Tento spotřebič je určen pouze pro ohřívání a napěňování mléka. Není uzpůsoben 
k ohřívání a přípravě jiných kapalin (polívek, omáček atd.).
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené použitím spotřebiče k jiným účelům, 
nesprávným připojením, manipulací, provozem a opravami.

Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Není určen k použití v kuchyních 
zaměstnanců v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích či na farmách; je 
určen k použití v hotelech, motelech a jiných obytných prostorách typu bed and breakfast. 

Tento spotřebič mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou tyto osoby 
pod dohledem nebo byly řádně poučeny ohledně bezpečného použití spotřebiče a chápou 
možná rizika spojená s jeho používáním. 

Ochraňujte životní prostředí!
Materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení.
 Opětovné použití, recyklace a další využití starých zařízení je důležitým 
příspěvkem k ochraně našeho životního prostředí. O vhodném sběrném 
místě se, prosím, informujte u místních správních úřadů.
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