
Electric COFFEE GRINDER        AU147, AU3443, AU348
CZE

Tento symbol na výrobku a balení znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky, stejně jako baterie, nesmí být likvidovány společně s domácím odpa-
dem. Musí být převezeny do specializovaných přijímacích míst. Další informace o stávajících systémech na sběr odpadu získáte od místních úřadů. Správná 
likvidace pomůže ušetřit cenné zdroje a zabránit možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nes-
právné manipulace s odpady.
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Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste pře-
dešli poškození během používání. Před zapnutím zařízení se ujistěte, 
že technické parametry spotřebiče uvedené na štítku odpovídají pa-
rametrům sítě. Nesprávné použití může vést k poškození spotřebiče, 
poškození materiálu nebo poškození zdraví uživatele. Používejte pouze 
pro domácí potřeby v souladu s tímto návodem. Spotřebič není určen 
pro komerční použití. Spotřebič používejte pouze k určenému účelu. 
Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti kuchyňského dřezu, 
venku a v místnostech s vysokou vlhkostí. Mixér vždy odpojte od zá-
suvky, pokud jej necháváte bez dozoru a take před jeho sestavením, 
rozebráním nebo mytím. Spotřebič nesmí být bez dozoru, pokud je při-
pojen k síti. Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká ostrých hran ná-
bytku a horkých ploch. Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, 
nepokoušejte se sami rozebrat nebo opravit spotřebič. Při odpojování 
spotřebiče od elektrické sítě netahejte za napájecí šňůru, držte se za vi-
dličku. Nepřekrucujte a nenavinujte sítový kabel. Spotřebič není určen 
k pohanění externím časovačem nebo zvláštním systémem dálkového 
ovládání. Spotřebič není určen pro použití osobami se sníženými fyzic-
kými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo pokud nemají 
žádné zkušenosti nebo znalosti, nejsou-li kontrolovány nebo poučeni 
o používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nedo-
volte dětem používat výrobek jako hračku. Nepoužívejte příslušenství, 

které není součástí dodávky. POZOR! Nedovolte dětem hrát s plastový-
mi sáčky nebo fólií. NEBEZPEČÍ DUŠNOSTI. POZOR! Nepoužívejte tento 
spotřebič venku. POZOR! Buďte obzvlášť opatrní, pokud se v blízkosti 
spotřebiče nacházejí děti do 8 let nebo osoby se zdravotním postiže-
ním. POZOR! Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti hořlavých mate-
riálů, výbušnin nebo samozápalných plynů. Neinstalujte tento spotře-
bič v blízkosti plynového nebo elektrického sporáku nebo jiných zdrojů 
tepla. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření. POZOR! 
Nedovolte dětem mladším 8 let, aby se dotýkali pouzdra, napájecího 
kabelu a zástrčky napájecího kabelu, když je zařízení v provozu. Pokud 
byl spotřebič po určitou dobu uchováván při teplotě pod 0°C, musí být 
ponechán při pokojové teplotě po dobu nejméně 2 hodin před zapnu-
tím. POZOR! Nedotýkejte se napájecí šnůry a zástrčky mokrýma ruka-
ma. POZOR! Odpojte spotřebič od elektrické sítě vždy před čištěním 
a také pokud jej nepoužíváte. POZOR! Při připojení spotřebiče k elek-
trické zásuvce nepoužívejte adaptér. Nedotýkejte se pohyblivých částí 
spotřebiče. Abyste zabránili poškození, přepravte a ukládejte produkt 
do původního obalu. Během přestávek umístěte výrobek mimo dosah 
dětí. POZOR! KÁVOMLÝNEK JE URČEN POUZE K MLETÍ KÁVOVÝCH ZRN

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Kávomlýnek vyjměte z obalového materiálu. Víčko omyjte teplou vodou za použití  saponátu a důkladně je osušte. Potřete zásobník na kávu vlhkým 
hadříkem. 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Umístěte spotřebič na rovný povrch. Do zásobníku nasypte kávová 
zrna.  V žádném případě neplňte zásobník nad značku “MAX”. Na zásob-
ník nasaďte víko, a otočte jím ve směru hodinových ručiče. Plně odviňte 
napájecí kabel  a připojte kávomlýnek k zásuvce elektrického napětí. 
Kávomlýnek pracuje v pulzním režimu.  Pro spuštění stiskněte tlačítko 
a držte jej (nejvíce 30 sekund). Po ukončení mletí kávy kávomlýnek od-
pojte od zásuvky elektrického napětí . Počkejte pokud se motor úplně 

zastaví.  Uvolněte víko a vysypte namletou kávu. Maximální dovolená 
nepřetržitá doba provozu by neměla přesáhnout 30 sekund s povinnou 
přestávkou nejméně 1 minuta. POZOR! JE ZAKÁZÁNO ZAPINAT KÁVO-
MLYN BEZ VÍKA. Po ukončení mletí kávy počkejte, dokud se motor úpl-
ně zastaví, odpojte spotřebič od elektrické sítě, sejměte víko a vysypte 
rozemletou kávu.

PROVOZ

Ujistěte se že se motor úplně zastavil. Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Odstraňte zbytky mleté kávy ze zásobníku. Je zakázáno ponořovat 
pouzdro kávomlýnku  do vody nebo jiné kapaliny.  Pouzdro a zásobník na kávu je třeba otřít vlhkým hadříkem a pak je pečlivě osušit. Nepoužívejte 
abrazivní či chemické čističe. Nedoporučuje se mytí součásti mlýnku na kávu v myčce nádobí.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Před ukládáním se ujistěte, že je výrobek odpojen od elektrické sítě. Vyplňte všechny požadavky v části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. Výrobek uchová-
vejte v suchu, v chladu a mimo dosah dětí.
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