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Gratulujeme
vám k zakoupení vašeho nového automatického mlýnku na kávu CG 8010.
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VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto
vás ale prosíme, abyste při používání elektrických zařízení byli opatrní a dodržovali následující pokyny:

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO MLÝNKU NA KÁVU CG 8010
•

Před uvedením spotřebiče do provozu si
pečlivě přečtěte veškeré pokyny uvedené
v tomto návodu a uchovejte je pro případné
budoucí použití.

•

Nevkládejte do zásobníku na kávová zrna
kovové nebo podobné předměty, které by
mohly poškodit nebo negativním způsobem
ovlivnit činnost spotřebiče.

•

Před prvním uvedením tohoto spotřebiče
do provozu z něj odstraňte veškerý balicí materiál a reklamní štítky.

•

Spotřebič během provozu nepokládejte
na okraj pracovní plochy nebo stolu. Spotřebič vždy používejte na rovném a suchém
povrchu.

•

•

•

Z důvodů vyloučení rizika zadušení malých
dětí odstraňte ochranný obal zástrčky síťového kabelu tohoto spotřebiče a bezpečně jej
zlikvidujte.
Tento spotřebič byl navržen POUZE pro účely
mletí pražených kávových zrn. V žádném případě nepoužívejte spotřebič k jiným účelům,
než ke kterým je určen.
Tento spotřebič NEBYL navržen k mletí předmleté kávy. Za žádných okolností nepoužívejte spotřebič k mletí lepkavých potravin
nebo extrémně tvrdých potravin, k přípravě
těsta, k mletí ovoce, semen nebo bylinek například na výrobku kari pasty nebo oříškového másla.

•

Tento spotřebič nepokládejte do blízkosti
nebo na horké plynové hořáky, elektrické
tepelné spotřebiče nebo na horké trouby.

•

Tento spotřebič není určen k ovládání externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

•

Nasaďte víčko zásobníku na kávová zrna řádně na zásobník před zapnutím přístroje.

•

Spotřebič nezapínejte, dokud není zásobník
na kávová zrna a víčko správně zajištěno
na svém místě.

•

Nepoužívejte spotřebič bez řádně nasazeného zásobníku na kávová zrna. Během provozu dbejte vlastní opatrnosti a nevkládejte
prsty, ruce, vlasy, oblečení nebo kuchyňské
náčiní do blízkosti zásobníku na kávová zrna.

•

Spotřebič nepoužívejte na odkapávací desce
dřezu.

•

Před zapojením do síťové zásuvky se ujistěte,
že napětí uvedené na typovém štítku přístroje odpovídá napětí ve vaší zásuvce.

•

Spotřebič nepřemisťujte, je-li zapnutý. Nemanipulujte se spotřebičem, pokud je umístěn na své základně a je zapnutý.

•

Před zapojením do síťové zásuvky a zapnutím se ujistěte, že je spotřebič správně složen.
Dodržujte instrukce v návodu k použití.

•

•

Umístěte spotřebič na čistý, suchý a rovný
povrch.

Před přemístěním, odstavením, čistěním
nebo uskladněním spotřebiče vždy dbejte
na to, aby byl spotřebič stisknutím tlačítka
START/CANCEL vypnut. Spotřebič je vypnutý, pokud podsvícení tlačítek na ovládacím
panelu nesvítí. Nyní můžete odpojit síťový
kabel od zásuvky.

VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
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•

Pokud nebudete používat spotřebič delší
dobu nebo ho necháváte bez dozoru, odpojte síťový kabel od zásuvky.

•

Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky
tahem za síťový kabel - nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky. Kabel
od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síťového kabelu.

•

Používejte pouze příslušenství dodávané
a doporučené výrobcem. V opačném případě může dojít ke vzniku požáru, elektrickému zkratu nebo zranění.

•

Spotřebič udržujte v čistotě. Více informací
naleznete v kapitole Péče a čistění (strana 16).

VAROVÁNÍ:
•

Nepoužívejte spotřebič déle než 2 minuty,
jelikož by se spotřebič mohl přehřát. Pokud
se tak stane, vypněte spotřebič a odpojte
od síťové zásuvky. Nechte 20 minut vychladnout a poté zkuste znovu zapnout.

NEMYJTE ZÁKLADNU MLÝNKU POD TEKOUCÍ VODOU!

VAROVÁNÍ:
Z DŮVODŮ ZAMEZENÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEPONOŘUJTE ZÁKLADNU MLÝNKU, SÍŤOVÝ KABEL ANI
ZÁSTRČKU DO VODY NEBO JINÉ TEKUTINY ANI NEVYSTAVUJTE TYTO ČÁSTI
VLHKOSTI.
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•

Během provozu neodnímejte zásobník
na kávová zrna ze základny mlýnku.

•

Tento spotřebič není určen pro použití malými dětmi nebo nesvéprávnými osobami,
pokud nad nimi není veden odborný dohled
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost,
aby se tato osoba ujistila, že používají spotřebič správně.

VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ VŠECH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
•

Přístroj je určen jen pro domácí použití.

•

Před použitím zcela odviňte napájecí kabel.

•

Přívodní kabel nenechávejte viset přes okraj
stolu nebo pracovní desky, dotýkat se horkých ploch nebo se zamotat.

•

Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou
nebo mentální schopností nebo osoby
s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled
nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

•

Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

•

Doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu spotřebiče. Spotřebič nepoužívejte, je-li
jakkoli poškozen nebo je-li vadný napájecí
kabel nebo zástrčka. Veškeré opravy je nutné svěřit nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku.

•

Jakoukoli jinou údržbu kromě běžného čistění je nutné svěřit autorizovanému servisnímu středisku.

•

•

•

Nepoužívejte tento spotřebič k jiným účelům, než pro které byl navržen. Neprovozujte jej ve vozidlech, na lodích ani venku.
Z důvodů zajištění zvýšené bezpečnosti při
používání elektrických spotřebičů je doporučeno nainstalovat do příslušného elektrického obvodu proudový chránič, jehož
provozní svodový proud nepřesahuje 30
mA. Instalace proudového chrániče je doporučena za účelem snížení rizika opaření
nebo jiného úrazu horkou vodou, která by
mohla vystříknout v případě prasknutí topného článku. Pokud je vaše domácnost tímto chráničem již vybavena, považujte toto
upozornění za bezpředmětné. Potřebné informace si vyžádejte u svého elektrikáře.
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme
zapojit Catler mlýnek přímo do vlastního
elektrického obvodu, odděleného od ostatních spotřebičů. Nedoporučujeme používat
rozdvojku ani prodlužovací kabel.

VAROVÁNÍ:
SPOTŘEBIČ NEPROVOZUJTE NA NAKLONĚNÉM POVRCHU A NEPŘEMISŤUJTE
HO, JE-LI ZAPNUTÝ.

VAROVÁNÍ:
VŽDY SE UJISTĚTE, ŽE JE ZÁSOBNÍK
NA KÁVOVÁ ZRNA PEVNĚ A ŘÁDNĚ ZAJIŠTĚN.

VAROVÁNÍ:
ZAPOJENÁ SÍŤOVÁ ZÁSTRČKA MUSÍ
ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÁ PRO
SNADNÉ ODPOJENÍ.

UCHOVEJTE NÁVOD NA BEZPEČNÉM
MÍSTĚ.
POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.

VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
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SEZNAMTE SE SE SVÝM AUTOMATICKÝM MLÝNKEM NA KÁVU CG 8010
Víčko zásobníku na kávová zrna
Vzduchotěsné víčko zachovává maximální
čerstvost zrn.
Zásobník na kávová zrna
Obsah zásobníku je 450 g a díky unikátnímu
systému zamykání/odemykání ho můžete snadno
vyjmout a přenášet.

Nerezový kónický mlýnek
Vyztužený mlýnek redukuje teplotu
při mletí, čímž chrání olejovou složku
v kávových zrnech proti poškození.
- Horní vyjímatelná část
- Násypka

Podsvícený LCD displej
Zobrazuje nastavení mlýnku, počet dávek / šálků
a osobní nastavení.

Tlačítko START/CANCEL
Pro spuštění / ukončení mletí
Otočné tlačítko nastavení hrubosti mletí
25 nastavení hrubosti mletí od espressa
po French Press.

Otočný ovladač ADJUST AMOUNT
Pro úpravu přednastaveného množství na „Less“
(méně) nebo „More“ (více).
Tlačítko AMOUNT
Pro výběr počtu dávek nebo šálků

Leštěná nerezová základna mlýnku
Spínač držáku filtru

Vývod mlýnku
Odkapávací miska
Zachycuje zbytky namleté kávy.
Vyjímatelná pro snadné čistění.
Protiskluzové nožky

Bez zobrazení
Mlecí komora
Minimalizuje tření kávových zrn
před dávkováním
Automatická tepelná pojistka
Chrání motor před přehřátím.
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Režim úspory energie
Přístroj se přepne
do pohotovostního režimu
po 5 minutách nečinnosti.
Přívodní kabel

Příslušenství
Čisticí
kartáček
Nástavec držáku
filtru 50–54 mm
Nástavec držáku
filtru 58 mm

Posuvná
záklapka
Víčko dózy
na mletou kávu
Dóza na mletou
kávu
Pro skladování namleté
kávy

SEZNAMTE SE SE SVÝM AUTOMATICKÝM MLÝNKEM NA KÁVU CG 8010
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SLOŽENÍ VAŠEHO AUTOMATICKÉHO MLÝNKU NA KÁVU CG 8010
Před prvním použitím
Před prvním uvedením tohoto spotřebiče do provozu z něj odstraňte veškerý balicí materiál a reklamní štítky.
Omyjte zásobník na kávová zrna, víčko zásobníku, držáky, dózu na mletou kávu, víčko dózy
a čisticí kartáček v teplé vodě s trochou čisticího prostředku na mytí nádobí a otřete dosucha.
Otřete vnější povrch mlýnku měkkou a čistou
utěrkou zlehka namočenou v teplé vodě a otřete
čistou a suchou utěrkou dosucha.

Složení mlýnku
Zásobník na kávová zrna
Zarovnejte zářezy na zásobníku tak, aby zapadly
do výřezů v mlýnku a nasaďte zásobník na základnu mlýnku. Otočte zámkem uvnitř zásobníku o 90°, čímž ho zajistíte. Naplňte zásobník
čerstvými kávovými zrny a nasaďte na něj víčko.

POZNÁMKA:
Pokud není zásobník na kávová zrna
správně zajištěn, na LCD displeji se zobrazí hláška „LOCK BEAN HOPPER“ (Zajistěte mlýnek) a spotřebič nebude možné
zapnout.

Položte spotřebič na rovný a suchý povrch a zapojte přívodní kabel do síťové zásuvky s napájením 230 – 240 V a zapněte.
Zásobník na kávová zrna můžete odejmout otočením zámku proti směru hodinových ručiček
a zvednutím.
Systém zámku umožňuje vyjmout a přenést
zásobník na kávová zrna bez odstranění zrn ze
zásobníku.
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OVLÁDÁNÍ VAŠEHO AUTOMATICKÉHO MLÝNKU NA KÁVU CG 8010
Krok 1: Nastavení hrubosti mletí
Pro každý styl přípravy kávy (espresso, káva
do kávovaru, překapávaná káva a káva na French
Press) je třeba zvolit jinou hrubost mletí. Každému stylu přípravy kávy odpovídá několik nastavení.
Pro dosažení nejlepších výsledků, které budou
odpovídat Vaší chuti a preferencím, je třeba vyzkoušet nejrůznější nastavení hrubosti mletí.

POZNÁMKA:
Pokud je otočný ovladač ADJUST
AMOUNT příliš utažený, spusťte mlýnek
naprázdno stisknutím tlačítka START/
CANCEL, zatímco budete ovladačem
otáčet.

Krok 2: Výběr množství namleté kávy
Vyberte příslušné množství pro namletí kávy
stisknutím tlačítka AMOUNT.
Pro navýšení množství stiskněte tlačítko
AMOUNT opakovaně pro nastavení maximálního počtu dávek nebo šálků, jak je uvedeno v tabulce dole.

Mletí kávy pro kávovary na přípravu espressa
Pokud používáte filtry s dvojitým dnem, doporučujeme nastavit hrubost mletí v rozmezí 11 – 20.
Pokud používáte filtry s jednoduchým dnem,
doporučujeme nastavit hrubost mletí v rozmezí
17 – 25.

Množství namleté kávy bude záviset na nastavení mlýnku. Podle nastavené hrubosti a množství
namele mlýnek požadované množství kávy automaticky.

POZNÁMKA:
Během mletí budete moci nastavit
množství namleté kávy stisknutím tlačítka AMOUNT.

Typ kávy

French Press

Překapávaná
káva

Kávovar

Espresso (sítko
s dvojitým dnem)

Espresso (sítko
s jednoduchým dnem)

Hrubost mletí

Hrubá káva

Středně hrubá
káva

Střední

Jemná káva

Velmi jemná
káva

Nastavení

1–2

3–5

6 – 10

11 – 20

17 – 25

Množství

1 – 12 šálků

1 – 12 šálků

1 – 12 šálků

1 – 8 dávek

1 – 8 dávek

OVLÁDÁNÍ VAŠEHO AUTOMATICKÉHO MLÝNKU NA KÁVU CG 8010
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Krok 3: Použití režimu automatického
mletí nebo ručního ovládání mletí
Proces mletí můžete spustit i zastavit 2 způsoby.
1. Automatické mletí (AUTO STOP)
• Stiskněte jednou tlačítko START/CANCEL
nebo spínač držáku filtru pro zapnutí tohoto
režimu.
• Mletí se automaticky zastaví, jakmile bylo
namleto požadované množství.

NEBO
SPÍNAČ DRŽÁKU

STISKNĚTE, PODRŽTE A UVOLNĚTE
Krok 4: Mletí do filtru, dózy na mletou
kávu nebo filtru překapávané kávy
1. Mletí do filtru
• Vyberte správný nástavec držáku filtru, aby
odpovídal příslušnému držáku filtru (malý
držák filtru 50 – 54 mm nebo veliký 58 mm).
• Zasuňte nástavec pod vývod mlýnku.

NEBO

POZNÁMKA:
Můžete mlít kávu přímo do držáku filtru, i když nepasuje do dodávaného nástavce. Bez nasazeného nástavce vložte
držák filtru pod vývod a stiskněte spínač
držáku filtru prstem nebo držákem.

POZNÁMKA:
Při správném množství může být filtr
přeplněn namletou kávou. Jedná se
o normální jev, jelikož neupěchovaná
káva je 3krát objemnější než upěchovaná káva.

SPÍNAČ DRŽÁKU

STISKNĚTE A UVOLNĚTE

Nástavec
50–54 mm

2. Ruční ovládání mletí (MANUAL START/
STOP)
• Stiskněte a podržte buď tlačítko START/CANCEL, nebo spínač držáku filtru. Jakmile bylo
namleto požadované množství, uvolněte
tlačítko START/CANCEL nebo spínač držáku
filtru a mletí se zastaví.

ZATLAČTE
58 mm

•
•

•

12

Do nástavce vložte držák filtru.
Zvolte režim automatického nebo ruční
ovládání mletí a spusťte proces mletí stisknutím tlačítka START/CANCEL nebo pomocí
spínače držáku filtru.
Držák filtru odstraníte vysunutím držáku
z nástavce.

OVLÁDÁNÍ VAŠEHO AUTOMATICKÉHO MLÝNKU NA KÁVU CG 8010
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2. Mletí do dózy na mletou kávu
• Vložte dózu s otevřeným otvorem pod vývod mlýnku.
• Zvolte režim automatického nebo ruční
ovládání mletí a spusťte proces mletí stisknutím tlačítka START/CANCEL nebo pomocí
spínače držáku filtru.
Můžete mlít do dózy i bez nasazeného víčka.
Nicméně doporučujeme mlít kávu do dózy s nasazeným víčkem, abyste zabránili úniku aroma
mleté kávy.
OTEVŘENÁ POSUVNÁ
ZÁKLOPKA

Osobní nastavení množství mletí
Funkce nastavení množství vám dává možnost
přizpůsobit přednastavené množství namleté
kávy Vašim preferencí, a to přidáním nebo ubráním množství namleté kávy do filtru nebo dózy
na mletou kávu.

Funkce spořiče energie
Mlýnek se automaticky přepne do režimu
spořiče energie, pokud nestiskněte žádné
tlačítko po dobu 5 minut. Pro zapnutí mlýnku
z režimu spořiče energie stiskněte libovolné
tlačítko na ovládacím panelu.

Navýšení množství namleté kávy
Pro navýšení množství namleté kávy otočte ovladačem ADJUST AMOUNT doprava. Každý zlomkem otočení zvýšíte množství o 5%. Maximální
navýšení je 25%.

INSERT UNDER
GRIND OUTLET

3. Mletí do filtru překapávané kávy
• Vložte filtr pro přípravu překapávané kávy
pod vývod mlýnku.
• Zvolte režim automatického nebo ruční
ovládání mletí a spusťte proces mletí stisknutím tlačítka START/CANCEL nebo pomocí
spínače držáku filtru.

Snížení množství namleté kávy
Pro snížení množství namleté kávy otočte ovladačem ADJUST AMOUNT doleva. Každý zlomkem otočení snížíte množství o 5%. Maximální
snížení je 25%.

OVLÁDÁNÍ VAŠEHO AUTOMATICKÉHO MLÝNKU NA KÁVU CG 8010
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TIPY A TRIKY
Tyto tipy a triky Vám pomohou zlepšit výsledky namletí kávy a přípravy Vašich oblíbených nápojů.
•

Pro lepší výsledky použijte čerstvě namletou
kávu.

•

Chuť a síla kávy závisí na osobních preferencích. Kombinací různých druhů kávových
zrn, množství kávy a hrubosti mletí dosáhnete nejlepší chuti.

•

14

Pro lepší výsledky použijte čerstvě pražená
kávová zrna.

•

Skladujte kávová zrna nebo namletou kávu
na tmavém a chladném místě. Pokud je to
možné, tak ve vakuovém balení.

•

Kupujte menší balení, abyste snížili dobu
skladování. Neskladujte čerstvě namletou
kávu déle jak jeden týden.

•

Čerstvě namletá káva rychle ztrácí svou chuť
a aroma. Používejte tedy čerstvě namletou
kávu.

•

Neskladujte nadbytečná zrna v zásobníku
na kávová zrna delší dobu.

•

Pokud budete mlýnek ukládat, vždy zapněte
mletí, abyste odstranili zbytky kávy.

•

Spusťte mlýnek vždy na 2 sekundy před každým použitím.

•

Pravidelně čistěte zásobník na kávová zrna
a mlýnek.

TIPY A TRIKY
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Péče a čištění
PÉČE A ČIŠTĚNÍ
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PÉČE A ČIŠTĚNÍ
1.

2.

3.

Ujistěte se, že je spotřebič vypnut stisknutím
tlačítka START/CANCEL. Přístroj je vypnutý,
pokud podsvícení tlačítek a LCD displeje
zhasne. Vytáhněte přívodní kabel ze síťové
zásuvky.
Omyjte dózu na mletou kávu a víčko, zásobník na kávová zrna a víčko v teplé vodě s trochou čisticího prostředku na mytí nádobí
a otřete dosucha.
Otřete vnější povrch mlýnku měkkou a čistou utěrkou zlehka namočenou v teplé vodě
a otřete čistou a suchou utěrkou dosucha.

Uložení
VAROVÁNÍ:
NEPONOŘUJTE ZÁKLADNU MLÝNKU,
PŘÍVODNÍ KABEL NEBO ZÁSTRČKU
DO VODY NEBO JINÉ TEKUTINY. NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ ANI ŽÁDNOU
JEJÍ ČÁST VLHKOSTI.

1.

Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vyčištěn
a suchý před jeho uložením.

2.

Ujistěte se, že je veškeré příslušenství čisté
a suché.

3.

Omotejte přívodní kabel okolo držáku
ve spodní části základny.

4.

Uložte spotřebič v horizontální poloze.
Na spotřebič nepokládejte žádné věci.

POZNÁMKA:
ČIŠTĚNÍ PROVÁDĚJTE POMOCÍ MĚKKÉ
TKANINY A JEMNÉHO ČISTICÍHO PROSTŘEDKU.

POZNÁMKA:
K čištění nepoužívejte alkalické nebo
hrubé čisticí prostředky, drátěnky nebo
houbičky s drátěnkou, jelikož byste
mohli poškrábat povrch.

POZNÁMKA:
Přístroj ani jeho příslušenství není vhodné pro mytí v myčce na nádobí.

16

PÉČE A ČIŠTĚNÍ
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Čištění kónického mlýnku
Pravidelná údržba mlýnku zajistí jeho dlouhodobé použití a dosažení vždy stálých výsledků, které jsou zvláště důležité při přípravě lahodného espressa.

1

Uvolněte zásobník
na kávová zrna.

8

Vyčistěte násypku
čisticím kartáčkem.

2

Vyprázdněte
zásobník.

9

Vyčistěte vývod
mlýnku čisticím
kartáčkem.

3

Prázdný zásobník
umístěte zpět
a zajistěte.

10

4

Spusťte mlýnek
naprázdno.

11

Vložte horní mlýnek Připevněte horní
zpět na své místo.
část mlýnku.

5

6

7

Znovu vyjměte
zásobník.

Uvolněte horní část Vyčistěte ji čisticím
mlýnku.
kartáčkem.

12

13

Vložte zásobník
do mlýnku
tak, aby zářezy
zapadly do výřezů
na mlýnku.

Otočte zámkem
uvnitř zásobníku
a zásobník zajistěte.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ
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ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

18

Problém

Možná příčina

Řešení

Spotřebič se po stisknutí
tlačítka START/CANCEL
nespustí.

•
•

Spotřebič není zapojen v síti.
Spotřebič je přehřátý.

•
•

•

Zásobník na kávová zrna není správně
vložen. Hláška „LOCK BEAN HOPPER“
(Zajistěte zásobník) se zobrazí
na displeji.

•

Spotřebič se zapne, ale
nemele kávu.

•
•
•

Stiskli jste nesprávné tlačítko.
V zásobníku na kávová zrna není káva.
Mlýnek nebo zásobník na kávová zrna
jsou blokované.

•
•
•

Stiskněte tlačítko START/CANCEL nebo spínač držáku filtru.
Naplňte zásobník kávovými zrny.
Vyjměte zásobník na kávová zrna. Odstraňte závadu a nasaďte
zpět.

Spotřebič se spustí, ale
vydává hlasitý a nepříjemný
zvuk.

•

Mlýnek nebo vývod jsou blokovány
cizím předmětem.
Do mlýnku vnikla vlhkost.

•
•
•

Vyjměte zásobník na kávová zrna a odstraňte cizí předmět.
Vyčistěte horní část mlýnku a vývod (viz kapitola „Péče a čištění“).
Nechte mlecí kameny vyschnout před opětovným složením. Pro
urychlení můžete použít i vysoušeč vlasů (zvláště pro čištění
násypky mlýnku).

Není možné zajistit zásobník
na kávová zrna.

•

Systém zámku je zanesen kávovými
zrny.

•

Vyjměte zásobník. Vysypte kávová zrna. Zajistěte zásobník
a nasypte kávová zrna.

Málo nebo příliš namleté
kávy.

•

Je třeba nastavit požadované
množství.

•
•

Stiskněte tlačítko AMOUNT pro nastavení množství mleté kávy.
Pomocí otočného ovladače ADJUST AMOUNT nastavte více
nebo méně mleté kávy.

Filtr je přeplněn.

•

Jedná se o normální jev. Abyste dosáhli správných výsledků
je třeba, aby filtr byl přeplněn. Neupěchovaná káva je až 3krát
objemnější než upěchovaná káva.

Okamžité vypnutí?

•
•

Stiskněte tlačítko START/CANCEL pro okamžité vypnutí.
Vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky.

•

Zapojte přívodní kabel do síťové zásuvky.
Vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky a nechte spotřebič
20 minut vychladnout před opětovným použitím.
Zajistěte zásobník na kávová zrna.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány
do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového
produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo
nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace
od místních úřadů nebo od svého prodejce.
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.
Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
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