Mlynček na kávu / Mlýnek na kávu
Młynek do kawy / Kávédaráló
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Návod na obsluhu/Záruka
Návod k obsluze/Záruka
Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna
Felhasználói kézikönyv/Garancia
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Vážený zákazník
ďakujeme Vám za zakúpenie našeho výrobku, aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať dôkladne si prosím
prečítajte tento návod na použitie.
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku, abyste ho mohli bezpečně a efektivně používat, důkladně si, prosím,
přečtěte tento návod na použití.
Szanowny kliencie!
Dziękujemy za zakupienie naszego wyrobu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi aby
najefektywniej i bezpiecznie używać nowego odkurzacza
Tisztelt vásárló
Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Hogy biztonságosan és efektíven használhassa termékünket,
figyelmesen olvassa e ezt a kézikönyvet.
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Všeobecné bezpečnostné upozornenia
• Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod
na použitie!
• Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s 			
vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
• Zariadenie je určené výhradne pre používanie v domácnosti. Nejedná sa o
profesionálne zariadenie.
• Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie
odpojte od elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za
koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú šnúru.
• Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom detí, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s 		
elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí.
Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú
sieťovú šnúru.
• Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru ako aj samotné zariadenie.
Nepoužívajte zariadenie, ak má poškodenú sieťovú šnúru alebo vidlicu, ak nepracuje 		
správne, alebo spadol na zem a poškodil sa. V takýchto prípadoch zaneste zariadenie
do autorizovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a funkčnosť.
• Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
• Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému
žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým
vplyvom.
• Zariadenie používajte len spôsobom popísanom v návode.
• Zariadenie nepoužívajte vonku.
• Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie
neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokrými rukami.
• Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru od elektrickej
siete. Nesiahajte do vody!
• Zariadenie používajte len pre stanovený účel.
• Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke.
• Aby ste sa vyvarovali prehriatiu motora, nikdy nepoužívajte mlynček na kávu dlhšie ako
30 sekúnd nepretržitého času. V opačnom prípade hrozí v dôsledku možného prehriatia
motora nebezpečenstvo požiaru!
•
•
•
•
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Zvláštne bezpečnostné upozornenia
Počas prevádzky majte zariadenie pod neustálym dozorom!
Kovové diely sú ostré. NEBEZPEČIE ÚRAZU!
Zariadenie nie je možné zapnúť, kým nie je zatvorený ochranný kryt.
Neotvárajte ochranný kryt, kým sa rotačný pohyb kovových nožov úplne nezastaví.
NEBEZPEČIE ÚRAZU!
Zariadenie nepoužívajte nepretržite dlhšie než 30 sekúnd. Môže sa prehriať. V prípade
potreby dlhšej prevádzky prestaňte zariadenie používať, nechajte motor cca 10 minút
vychladnúť a potom pokračujte v práci.
Zariadenie nikdy neponárajte do vody, ani ho neumývajte prúdom vody! Čistite ho
vlhkou handričkou. Pozor na ostré kovové diely.
Po skončení práce odpojte zariadenie od elektrickej siete.
V prípade poškodenia sieťovej šnúry je možná jej výmena len v autorizovanom servise,
aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
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• Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia
(napr. znehodnotenie kávy, úraz, a pod.).
• Vždy odpojte spotrebič zo siete, ak sa ponechá bez dozoru, a pred zmontovaním,
demontovaním alebo čistením.
• Tento spotrebič nesmú používať deti. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí.
• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje
dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným
spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie
a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte
spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
• Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad
alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli
príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

Technické údaje
Napájanie:
Príkon: 		
Kapacita: 		
Rozmery: 		
Hmotnosť:

230 V/50 Hz
150 W
cca 50 g kávových zŕn
cca 10 x 17,2 cm
cca 700 g

Popis častí

1: Teleso mlynčeka
2: Kryt
3: Tlačidlo Push
4: Nádobka
5: Kovové nože
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Prevádzka
1. Položte mlynček na rovný a pevný povrch (stôl, drez), otvorte vrchný kryt
(2) a naplňte nádobku (4) kávovými zrnami.
Neprekročte maximálny objem (cca 65 g - cca 2 až 3 mm pod okraj).
2. Zatvorte kryt. Kryt musí byť zatvorený.
3. Pripojte sieťovú šnúru do elektrickej siete.
4. Držte mlynček jednou rukou a druhou rukou zatlačte tlačidlo Push (3)
a držte ho zatlačené cca 30 sekúnd. Jemnosť zomletia kávy závisí od dĺžky
činnosti mlynčeka. Neprekročte však maximálny čas nepretržitej prevádzky.
5. Uvoľnite tlačidlo Push a odpojte mlynček od elektrickej siete.
6. Otvorte vrchný kryt (až po úplnom zastavení rotačného pohybu nožov)
a vysypte kávu.

Čistenie a údržba
Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
Vysypte zvyšky kávy z nádobky a nádobku a povrch zariadenia vyčistite.
Na čistenie používajte len mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte žiadne
rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.
Omotajte sieťovú šnúru okolo zariadenia.
Zariadenie uskladnite v horizontálnej polohe na stabilnom povrchu.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce
problematiku separovaného zberu odpadu
Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a
likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí
negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a
k zlepšeniu životného prostredia.
Toto zariadenie je označené podlá Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade aElektronickom vybavení (WEEE).Táto smernica tvori rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu aElektroníckého vybavenia.
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