
CG 8030

 

COFFEE GRINDER

Návod k obsluze
Automatický mlýnek na kávu

Návod na obsluhu
Automatický mlynček na kávu

Használati útmutató
Automatikus kávédaráló



AUTOMATICKÝ 
MLYNČEK 
NA KÁVU



OBSAH

4 Gratulujeme

5 Vaša bezpečnosť na prvom mieste

11 Oboznámte sa so svojím automatickým mlynčekom na kávu CG 8030

13 Ovládanie vášho automatického mlynčeka na kávu CG 8030

21 Starostlivosť a čistenie

23 Tipy a triky

24 Odstraňovanie problémov

OBSAH 3



GRATULUJEME

Gratulujeme
                    vám ku kúpe vášho nového automatického mlynčeka na kávu CG 8030.
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VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
Uvedomujeme si, aká dôležitá je bezpečnosť, a preto už od 
začiatočného konceptu až po samotnú výrobu myslíme predovšetkým 
na vašu bezpečnosť. Napriek tomu vás ale prosíme, aby ste pri používaní 
elektrických zariadení boli opatrní a dodržovali nasledujúce pokyny:

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽITIE 
AUTOMATICKÉHO MLYNČEKA NA KÁVU CG 8030

 Pred uvedením spotrebiča do 
prevádzky si pozorne prečítajte 
všetky pokyny uvedené 
v tomto návode a uschovajte 
si ich na prípadné budúce 
použitie.

 Pred prvým uvedením tohto 
spotrebiča do prevádzky 
z neho odstráňte všetok baliaci 
materiál a reklamné štítky.

 Z dôvodov vylúčenia rizika 
zadusenia malých detí 
odstráňte ochranný obal 
zástrčky sieťového kábla tohto 
spotrebiča a bezpečne ho 
zlikvidujte.

 Tento spotrebič bol navrhnutý 
IBA na účely mletia pražených 
kávových zŕn. V žiadnom 
prípade nepoužívajte spotrebič 
na iné účely, než na aké je 
určený. 

 Tento spotrebič NEBOL 
navrhnutý na mletie 

predmletej kávy. Za žiadnych 
okolností nepoužívajte 
spotrebič na mletie lepkavých 
potravín alebo extrémne 
tvrdých potravín, na prípravu 
cesta, na mletie ovocia, semien 
alebo byliniek, napríklad 
na výrobu karí pasty alebo 
orieškového masla. 

 Nevkladajte do zásobníka na 
kávové zrná kovové alebo 
podobné predmety, ktoré 
by mohli poškodiť alebo 
negatívnym spôsobom 
ovplyvniť činnosť spotrebiča. 

 Spotrebič počas prevádzky 
neklaďte na okraj pracovnej 
plochy alebo stola. Spotrebič 
vždy používajte na rovnom 
a suchom povrchu. 

 Tento spotrebič neklaďte do 
blízkosti alebo na horúce 
plynové horáky, elektrické 
tepelné spotrebiče alebo na 
horúce rúry.
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 Spotrebič nepoužívajte 
na odkvapkávacej doske drezu.

 Pred zapojením do sieťovej 
zásuvky sa uistite, že napätie 
uvedené na typovom štítku 
prístroja zodpovedá napätiu vo 
vašej zásuvke. 

 Pred zapojením do sieťovej 
zásuvky a zapnutím sa uistite, 
či je spotrebič správne zložený. 
Dodržujte inštrukcie v návode 
na použitie. 

 Umiestnite spotrebič na čistý, 
suchý a rovný povrch. 

 Tento spotrebič nie je určený 
na ovládanie externým 
časovačom alebo 
samostatným systémom 
diaľkového ovládania.

 Nasaďte viečko zásobníka na 
kávové zrná riadne na zásobník 
pred zapnutím prístroja. 

 Spotrebič nezapínajte, kým 
nie je zásobník na kávové zrná 
a viečko správne zaistené na 
svojom mieste. 

 Nepoužívajte spotrebič bez 
riadne nasadeného zásobníka 
na kávové zrná. Počas 
prevádzky dbajte na vlastnú 
opatrnosť a nevkladajte prsty, 
ruky, vlasy, oblečenie alebo 
kuchynské náčinie do blízkosti 
zásobníka na kávové zrná. 

 Spotrebič nepremiestňujte, ak 
je zapnutý. Nemanipulujte so 
spotrebičom, ak je umiestnený 
na svojej základni a je zapnutý.

 Pred premiestnením, 
odstavením, čistením alebo 
uskladnením spotrebiča 
vždy dbajte na to, aby bol 
spotrebič stlačením tlačidla 
START|PAUSE|CANCEL vypnutý. 
Spotrebič je vypnutý, ak 
podsvietenie tlačidiel na 
ovládacom paneli nesvieti. 
Teraz môžete odpojiť sieťový 
kábel od zásuvky.

 Ak nebudete spotrebič 
dlhší čas používať alebo ho 
nechávate bez dozoru, odpojte 
sieťový kábel od zásuvky.

 Neodpájajte spotrebič 
od sieťovej zásuvky 
ťahom za sieťový kábel – 
nebezpečenstvo poškodenia 
sieťového kábla/sieťovej 
zásuvky. Kábel od zásuvky 
odpájajte ťahom za vidlicu 
sieťového kábla.

 Nepoužívajte spotrebič dlhšie 
než 2 minúty, keďže by sa 
spotrebič mohol prehriať. Ak 
sa tak stane, vypnite spotrebič 
a odpojte od sieťovej zásuvky. 
Nechajte 20 minút vychladnúť 
a potom skúste znovu zapnúť. 
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Z DÔVODOV ZAMEDZENIA 
ÚRAZU ELEKTRICKÝM 
PRÚDOM NEPONÁRAJTE 
ZÁKLADŇU MLYNČEKA, 
SIEŤOVÝ KÁBEL ANI 
ZÁSTRČKU DO VODY 
ALEBO INEJ TEKUTINY ANI 
NEVYSTAVUJTE TIETO ČASTI 
VLHKOSTI.

 Počas prevádzky neodoberajte 
zásobník na kávové zrná zo 
základne mlynčeka. 

 Tento spotrebič nie je určený 
na použitie malými deťmi alebo 
nesvojprávnymi osobami, ak 
nad nimi nie je vedený odborný 
dohľad osobou zodpovednou 
za ich bezpečnosť, aby sa táto 
osoba uistila, že používajú 
spotrebič správne. 

 Používajte iba príslušenstvo 
dodávané a odporúčané 
výrobcom. V opačnom prípade 
môže dôjsť k vzniku požiaru, 
elektrickému skratu alebo 
zraneniu. 

 Spotrebič udržujte v čistote. 
Viac informácií nájdete 
v kapitole Starostlivosť 
a čistenie.

NEUMÝVAJTE ZÁKLADŇU 
MLYNČEKA POD TEČÚCOU 
VODOU!
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE VŠETKÝCH 
ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
 Prístroj je určený len na 

domáce použitie. 
 Pred použitím celkom odviňte 

napájací kábel.
 Prívodný kábel nenechávajte 

visieť cez okraj stola alebo 
pracovnej dosky, dotýkať 
sa horúcich plôch alebo sa 
zamotať.

 Tento spotrebič nie je určený 
pre osoby (vrátane detí) so 
zníženou fyzickou, zmyslovou 
alebo mentálnou schopnosťou 
alebo osoby s obmedzenými 
skúsenosťami a znalosťami, 
ak nad nimi nie je vedený 
odborný dohľad alebo 
podané inštrukcie zahrňujúce 
použitie tohto spotrebiča 
osobou zodpovednou za ich 
bezpečnosť.

 Deti by mali byť pod dozorom, 
aby sa zaistilo, že sa so 
spotrebičom nebudú hrať.

 Odporúčame vykonávať 
pravidelnú kontrolu 
spotrebiča. Spotrebič 
nepoužívajte, ak je akokoľvek 
poškodený alebo ak je chybný 
napájací kábel alebo zástrčka. 
Všetky opravy je nutné zveriť 
najbližšiemu autorizovanému 
servisnému stredisku.

 Akúkoľvek inú údržbu okrem 
bežného čistenia je nutné 

zveriť autorizovanému 
servisnému stredisku.

 Nepoužívajte tento spotrebič 
na iné účely, než na ktoré bol 
navrhnutý. Neprevádzkujte ho 
vo vozidlách, na lodiach ani 
vonku.

 Z dôvodov zaistenia zvýšenej 
bezpečnosti pri používaní 
elektrických spotrebičov sa 
odporúča nainštalovať do 
príslušného elektrického 
obvodu prúdový chránič, 
ktorého prevádzkový zvodový 
prúd nepresahuje 30 mA. 
Inštalácia prúdového chrániča 
sa odporúča s cieľom zníženia 
rizika oparenia alebo iného 
úrazu horúcou vodou, ktorá by 
mohla vystrieknuť v prípade 
prasknutia ohrievacieho 
článku. Ak je vaša domácnosť 
týmto chráničom už vybavená, 
považujte toto upozornenie 
za bezpredmetné. Potrebné 
informácie si vyžiadajte 
u svojho elektrikára. 

 Z bezpečnostných dôvodov 
odporúčame zapojiť Catler 
mlynček priamo do vlastného 
elektrického obvodu, 
oddeleného od ostatných 
spotrebičov. Neodporúčame 
používať rozvodku ani 
predlžovací kábel. 
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VAROVANIE:
SPOTREBIČ NEPREVÁDZKUJTE NA NAKLONENOM 
POVRCHU A NEPREMIESTŇUJTE HO, AK JE ZAPNUTÝ.

VAROVANIE:
VŽDY SA UISTITE, ČI JE ZÁSOBNÍK NA KÁVOVÉ ZRNÁ 
PEVNE A RIADNE ZAISTENÝ. 

VAROVANIE:
ZAPOJENÁ SIEŤOVÁ ZÁSTRČKA MUSÍ ZOSTAŤ ĽAHKO 
DOSTUPNÁ NA JEDNODUCHÉ ODPOJENIE.
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Oboznámte sa 
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OBOZNÁMTE SA SO SVOJÍM AUTOMATICKÝM MLYNČEKOM NA KÁVU CG 8030

A.  Veko zásobníka na kávové zrná
 Vzduchotesné riešenie predlžuje 

čerstvosť kávových zŕn.
B.  Zásobník na kávové zrná
 450 g zásobník na kávové zrná 

s uzamykacím systémom na jednoduché 
vybratie a prenos.

 Kónický mlynček z kalenej 
nehrdzavejúcej ocele

 Maximalizuje veľkosť kúskov na získanie 
plnej chuti.

 -  Vyberateľný a nastaviteľný horný 
mlecí kameň

D.  Podsvietený LCD displej
 Zobrazuje nastavenie hrubosti, množstva 

mletej kávy, počet dávok alebo šálok 
a vlastný čas mletia.

E.  Ovládač GRIND AMOUNT|PROGRAM
 Zvyšuje alebo znižuje programované 

množstvo mletej kávy.
F.  Tlačidlo SHOTS|CUPS
 Určuje počet dávok alebo šálok.
G.  Výdajné miesto mletej kávy
H.  Odkvapkávacia miska
 Zachytáva prebytočnú kávu. Vyberateľná 

na ľahké čistenie.
I.  Otočný ovládač na nastavenie hrubosti 

mletej kávy

 60 nastavení hrubosti mletej kávy od 
espressa po french press.

J.  Tlačidlo START|PAUSE|CANCEL
 Slúži na spustenie, prerušenie a zrušenie 

mletia.
K.  Spínač držiaka fi ltra
 ľahkým zatlačením na páku v prístroji 

aktivujete alebo zrušíte mletie.

Príslušenstvo
L. Násadec na 50 – 54 mm páku
M. Násadec na 58 mm páku
N. Čistiaca kefka na kónický mlynček
O. Dóza na mletú kávu
Slúži na skladovanie mletej kávy.
Oi – Posuvná záklapka
Oii – Viečko dózy na mletú kávu

Nezobrazené
Mlecia komora
Minimalizuje trenie kávových zŕn pred 
dávkovaním.
Automatická bezpečnostná tepelná poistka
Chráni motor pred prehriatím.
Režim úspory energie
Prístroj sa prepne do pohotovostného režimu 
po 5 minútach nečinnosti.
Priestor na skladovanie prívodného kábla

A
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OVLÁDANIE VÁŠHO AUTOMATICKÉHO MLYNČEKA NA KÁVU CG 8030
ÚVOD
Váš automaticky mlynček na kávu Catler 
CG 8030 je vybavený mlynčekom z kalenej 
nehrdzavejúce ocele, a je tak schopný mlieť 
celé kávové zrná vhodné pre rôzne metódy 
prípravy kávy, od najjemnejšieho nastavenia 
na prípravu espressa až po najhrubšie 
nastavenie pre french press. Môžete nastaviť 
množstvo dávok alebo šálok pomocou 
jedného tlačidla. Množstvo mletej kávy 
pre všetky typy kávy sa ovláda digitálnym 
časovačom. Východiskové množstvo pre 
každú metódu prípravy kávy je možné 
upraviť iba otočením ovládača GRIND 
AMOUNT, a zmeniť tak čas mletia. 
Raz nastavíte požadované množstvo, stlačte 
a podržte PROGRAM a systém nastavenie 
uloží. Môžete mlieť priamo do páky, dózy 
alebo fi ltra.

PRED PRVÝM POUŽITÍM
Pred prvým použitím odstráňte a bezpečne 
zlikvidujte všetok reklamný a obalový 
materiál, v ktorom je výrobok zabalený. 
Umyte zásobník na kávové zrná, násadce, 
dózu na mletú kávu, viečko a čistiacu kefku 
v teplej mydlovej vode a utrite dosucha. 
Mlynček utrite čistou mierne namočenou 
utierkou, potom utrite dosucha. Umiestnite 
mlynček na rovný povrch a zapojte zástrčku 
prívodného kábla do sieťovej zásuvky 
230 – 240 V ~ a zapnite mlynček.

FUNKCIA ÚSPORY ENERGIE
Mlynček sa automaticky prepne do 
pohotovostného režimu po asi 5 minútach 
nečinnosti. Na opätovné zapnutie prístroja, 
zatiaľ čo je v pohotovostnom režime, stlačte 
ľubovoľné tlačidlo na ovládacom paneli.

POZNÁMKA:
Ak nebol inštalovaný zásobník na 
kávové zrná, na displeji sa zobrazí 
hlásenie „PLEASE LOCK HOPPER“ 
(Inštalujte zásobník), mlynček nebude 
možné použiť, kým nebude zásobník 
správne inštalovaný.

ZLOŽENIE MLYNČEKA

Zásobník na kávové zrná
Zarovnajte výstupky v spodnej časti 
zásobníka s výrezmi mlynčeka a vložte 
zásobník do mlynčeka. Otočte zámkou vnútri 
zásobníka o 90° v smere šípky LOCK. 
Naplňte zásobník čerstvými kávovými zrnami 
a zaistite vekom.

Zásobník je možné vybrať otočením zámkou 
proti smeru hodinových ručičiek (v smere 
šípky UNLOCK) a zdvihnutím zásobníka. 
Uzamykací mechanizmus umožňuje vybrať 
a preniesť kávové zrná v zásobníku a uložiť 
ich na bezpečnom mieste.

Na prípravu rôznych druhov kávy, v espresso 
prístroji, perkolátore, prekvapkávači alebo 
french presse existujte vždy široká škála 
nastavenia hrubosti mletej kávy. Pre každý 
druh prípravy kávy vždy zmeňte nastavenie 
mlynčeka. Je to z dôvodu, že každá metóda 
prípravy kávy vyžaduje rôznu hrubosť mletej 
kávy na dosiahnutie optimálnej chuti.
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Otočením ovládača hrubosti tak môžete 
experimentovať s rôznym nastavením 
hrubosti, a dosiahnuť tak tú najlepšiu kávu 
podľa vašej chuti.

Mletie na prípravu espressa
Používajte fi ltre s jednoduchým dnom, ak 
máte čerstvo namletú kávu. Použite jemné 
nastavenie 1 – 30, na displeji ukazovateľ škály 
pre ESPRESSO.

1. krok:

Vložte príslušný násadec na páku. Vložte 
páku do násadca.

TLAČIŤ

NÁSADEC

POZNÁMKA:
Môžete zmeniť už vybrané množstvo 
počas prevádzky stlačením tlačidla 
SHOTS|CUPS. Maximálny počet dávok 
s vloženým násadcom je 2.

2. krok:

Výber dávok alebo šálok
Nastavte potrebné množstvo mletej kávy 
stlačením tlačidla SHOTS|CUPS.

Stlačte tlačidlo SHOTS|CUPS opakovane, 
kým sa na displeji nezobrazí požadované 
množstvo. Maximálny počet dávok alebo 
šálok pre každú metódu prípravy je 
znázornený v tabuľke nižšie. Množstvo sa 
bude líšiť v závislosti od vybratej metódy 
prípravy a množstva kávy.

Otočte ovládačom GRIND AMOUNT 
a nastavte čas mletia, aby ste dosiahli 
správne množstvo mletej kávy. Zvýšením 
času zvýšite množstvo a, naopak, znížením 
času znížite množstvo.

OVLÁDANIE VÁŠHO AUTOMATICKÉHO MLYNČEKA NA KÁVU CG 8030
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TABUĽKA PRÍPRAVY KÁVY

Metóda prípravy Espresso Perkolátor Prekvapkávaná 
káva French press

Hrubosť mletia Jemná káva Stredná Stredne hrubá káva Hrubá káva

Nastavenie 1 – 30 31 – 45 46 – 54 55 – 60

Množstvo 1 – 8 dávok 1 – 12 šálok 1 – 12 šálok 1 – 12 šálok

3. krok:

Nastavte hrubosť mletia
Na prípravu espresa odporúčame vybrať 
hrubosť mletia 12 ako východiskový bod 
a ovládačom hrubosti nastaviť požadovanú 
hrubosť mletej kávy. To by sa malo vykonať v 
súlade s nastavením množstva mletej kávy.

Budete musieť kávu pripraviť, aby ste zistili, 
či je potrebné vykonať zmeny v nastavení 
množstva a hrubosti, aby ste dosiahli 
správny tok pri extrakcii kávy. Väčšinou jedno 
espresso je defi nované ako približne 30 ml za 
30 sekúnd a dvojité espresso ako približne 60 
ml za 30 sekúnd.

POZNÁMKA:
Ak je ovládanie ovládača hrubosti 
príliš tuhé, spustite mlynček stlačením 
tlačidla START|PAUSE|CANCEL 
a súčasne otáčajte ovládačom 
hrubosti. Tým uvoľníte mletú kávu 
zachytenú medzi mlecími kameňmi.

Mletie do dózy alebo fi ltra

1. krok:

Vyberte násadec jeho vytiahnutím spod 
výdajného miesta.

VYBRAŤ

Vložte dózu v smere šípky na viečku 
(pozrite obrázok nižšie); posuvná záklapka 
nesmie zakrývať vstupný otvor vo viečku; 
alebo fi lter priamo pod výdajné miesto.

OTVORENÝ VSTUPNÝ 

OTVOR
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• Nastavte potrebné množstvo mletej kávy 
stlačením tlačidla SHOTS|CUPS.

• Stlačte tlačidlo START|PAUSE|CANCEL na 
spustenie mlynčeka.

Môžete mlieť do dózy na mletú kávu aj bez 
nasadeného viečka. No odporúčame mlieť 
s nasadeným viečkom, aby ste zabránili 
nežiaducemu vysypaniu mletej kávy.

VLASTNOSTI MLYNČEKA

Automatické mletie
Automatické mletie umožňuje mlieť kávu bez 
nutnosti pridržania páky, dózy alebo fi ltra. 
Mlynček sa automaticky zastaví, hneď ako 
bolo namleté požadované množstvo.

• Stlačte a uvoľnite buď tlačidlo 
START|PAUSE|CANCEL, alebo zatlačte raz 
na rukoväť páky. Tým aktivujete spínač 
mlynčeka.

• Mlynček sa automaticky zastaví, 
hneď ako bolo namleté požadované 
množstvo.

ALEBO

STLAČIŤ A UVOĽNIŤ

ZATLAČIŤ

SPÍNAČ MLYNČEKA

Je normálne, že správne množstvo kávy 
vyzerá, že pretečie cez sitko v páke. 
Neutlačená káva je približne 3-krát 
objemnejšia než utlačená káva.

POZNÁMKA:
Programovanie používateľského 
nastavenia množstva kávy/času je 
vhodné pre danú metódu prípravy 
kávy. To nezmení nastavenie iných 
dávok alebo šálok.
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Funkcia Pauza
Môžete prerušiť mletie počas prevádzky, aby 
ste mohli upraviť kávu v držiaku.

• Stlačte a uvoľnite tlačidlo 
START|PAUSE|CANCEL na spustenie 
mlynčeka.

• Počas mletia stlačte tlačidlo 
START|PAUSE|CANCEL znovu na 
prerušenie prevádzky na 10 sekúnd.

• V tom čase znovu stlačte tlačidlo na 
obnovu mletia.

STLAČIŤ A UVOĽNIŤ

Funkcia programovania
Hneď ako nastavíte požadovaný čas, môžete 
programovať tento čas čo do počtu dávok 
práve zobrazených na displeji. Stlačte 
a podržte tlačidlo PROGRAM, zaznie 2-krát 
zvukové upozornenie na potvrdenie. 
Iba dávka zobrazená na displeji bude 
naprogramovaná, všetky ďalšie nastavenia 
zostanú nezmenené.

STLAČIŤ A PODRŽAŤ

Manuálne mletie
Manuálne mletie umožňuje mať absolútnu 
kontrolu nad množstvom mletej kávy.

• Stlačte a podržte buď tlačidlo 
START|PAUSE|CANCEL, alebo zatlačte 
a držte rukoväť páky pre zapnutím 
spínača a meľte kávu, ako dlho 
potrebujete.

• Uvoľnite tlačidlo START|PAUSE|CANCEL, 
alebo uvoľnite stlačením rukoväti páky, 
a tým zastavíte mletie kávy.

STLAČIŤ, PODRŽAŤ A UVOĽNIŤ

ALEBO

ZATLAČIŤ

SPÍNAČ MLYNČEKA
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NASTAVENIE MNOŽSTVA MLETEJ KÁVY
Ovládač GRIND AMOUNT vám dáva možnosť 
upraviť prednastavené dávky alebo šálky, aby 
ste zvýšili alebo znížili množstvo namletej 
kávy do svojho sitka alebo do dózy. 

Zvýšenie množstva mletej kávy 

Na zvýšenie množstva mletej kávy otočte 
ovládačom GRIND AMOUNT smerom 
doprava. Každým otočením zvýšite množstvo 
namletej kávy o 0,2 sekundy.

Zníženie množstva mletej kávy
Na zníženie množstva mletej kávy otočte 
ovládačom GRIND AMOUNT smerom doľava. 
Každým otočením znížite množstvo namletej 
kávy o 0,2 sekundy.

POZNÁMKA:
Na zrušenie upraveného množstva/
času na východiskové nastavenie 
stlačte a podržte tlačidlo SHOTS|CUPS, 
kým nezaznie dlhé zvukové 
upozornenie.
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NASTAVENIE KÓNICKÉHO MLYNČEKA
Niektoré druhy kávy môžu vyžadovať širší rozsah mletia na dosiahnutie ideálnej extrakcie 
alebo sparenia. Vlastnosťou vášho automatického mlynčeka Catler CG 8030 je schopnosť 
upraviť tento rozsah pomocou nastaviteľného horného kameňa mlynčeka. Odporúčame 
vykonávať len jednu úpravu nastavenia naraz.

Vyberte zásobník na 
kávové zrná.

Kávové zrná presypte do vzduchotesnej nádoby 
a uložte na chladnom a tmavom mieste.

Nasaďte zásobník späť 
na mlynček.

Spustite mlynček 
naprázdno.

Vyberte zásobník 
na kávové zrná.

Vyberte horný mlecí 
kameň.

Z oboch strán 
mlecieho kameňa 
vyberte rukoväť.

Posuňte nastaviteľný 
horný mlecí kameň 
o 1 číslo smerom 
k hrubšiemu (COARSE) 
alebo jemnejšiemu 
(FINER) nastaveniu.

Zarovnajte dolný mlecí 
kameň s číslom 
a otvorom na rukoväť.

Vložte rukoväť späť do 
mlecieho kameňa.

Zatlačte horný mlecí 
kameň pevne na svoju 
pozíciu.

Zaistite horný mlecí 
kameň.

Nasaďte zásobník späť 
na mlynček.

Zaistite zásobník.

Skontrolujte nastavenie 
na extrakciu.

Vzduchotesná 
nádoba
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Starostlivosť a čistenie
Tipy a triky

Odstraňovanie 
problémov
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STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
1.  Vyprázdnite zásobník na kávové zrná 

a spustite mlynček naprázdno (pozrite 
nižšie).

2.  Pred čistením vytiahnite zástrčku 
prívodného kábla zo sieťovej zásuvky.

3.  Umyte dózu a viečko, zásobník na kávové 
zrná a veko v teplej mydlovej vode, 
opláchnite a utrite dosucha.

4.  Utrite a vyleštite vonkajší plášť prístroja 
pomocou mierne navlhčenej mäkkej 
utierky.

POZNÁMKA:
Na čistenie nepoužívajte chemikálie, 
drôtenky, hubky s drôtenkami alebo 
čistiace prostriedky spôsobujúce oter, 
keďže by mohli spôsobiť poškodenie 
alebo deformáciu povrchu spotrebiča 
aj príslušenstva. Nepoužívajte benzén, 
benzín, rozpúšťadlá ani iné podobné 
látky.

POZNÁMKA:
Spotrebič ani žiadna jeho časť nie sú 
vhodné na umývanie v umývačke 
riadu.

VAROVANIE
NEPONÁRAJTE ZÁKLADŇU 
MLYNČEKA, PRÍVODNÝ KÁBEL ALEBO 
ZÁSTRČKU DO VODY ALEBO INEJ 
TEKUTINY. NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ 
ANI ŽIADNU JEHO ČASŤ VLHKOSTI. 

POZNÁMKA:
ČISTITE POMOCOU MÄKKEJ 
TKANINY A JEMNÉHO ČISTIACEHO 
PROSTRIEDKU.
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ČISTENIE KÓNICKÉHO MLYNČEKA
Pravidelná údržba napomáha dosiahnutiu stálych výsledkov mletia, ktoré sú obzvlášť dôležité 
pri mletí kávy na prípravu espresa.

Otočte zámkou vnútri 
zásobníka a zásobník 
zaistite. 

Uvoľnite zásobník 
na kávové zrná.

Vyprázdnite zásobník (buď presypaním, 
alebo otočte zámkou vnútri zásobníka 
o 90° v smere šípky LOCK).

Prázdny zásobník 
umiestnite späť 
a zaistite. 

Spustite mlynček 
naprázdno. 

Znovu vyberte 
zásobník.

Uvoľnite hornú časť 
mlynčeka.

Vyčistite ju čistiacou 
kefkou.

Vyčistite násypku 
čistiacou kefkou. 

Vyčistite vývod 
mlynčeka čistiacou 
kefkou.

Vložte horný mlynček 
späť na svoje miesto.

Pripevnite hornú časť 
mlynčeka.

Vložte zásobník do 
mlynčeka tak, aby 
zárezy zapadli do 
výrezov na mlynčeku.

Vzduchotesná 

nádoba
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TIPY A TRIKY
PRÍPRAVA KVALITNEJŠEJ KÁVY
• Čerstvo namletá káva je kľúčom pri 

príprave kávy lepšej chuti a arómy.

• Chuť kávy a jej sila vždy závisí od 
osobných preferencií. Rôzne typy 
kávových zŕn, množstvo kávy a 
jemnosť mletia ovplyvňujú dosiahnutie 
optimálnej kávy podľa vašej chuti.

• Používajte prevažne čerstvo pražené 
kávové zrná s uvedeným dátumom 
praženia, aby ste dosiahli maximálnu 
chuť, nepoužívajte kávové zrná 
v baleniach, na ktorých je uvedený 
dátum spotreby.

• Spotrebujte kávové zrná v období od 
5 do 20 dní od dátumu praženia, aby ste 
dosiahli optimálnu čerstvosť.

• Uchovávajte kávové zrná na chladnom, 
tmavom a suchom mieste. Ak máte 
možnosť, skladujte ich vo vákuovej 
nádobe.

• Nakupujte kávové zrná v malých 
dávkach, aby ste skrátili čas skladovania, 
neskladujte viac ako 1-týždennú dávku.

• Čerstvo namletá káva rýchlo stráca 
svoju chuť a arómu. Najlepšie výsledky 
dosiahnete ihneď po namletí kávy.

• Neskladujte kávové zrná v zásobníku. 
Presypte ich späť do vzduchotesnej 
nádoby.

• Pred uložením spotrebiča spustite 
mlynček naprázdno, aby ste odstránili 
prebytočné zrná z mlynčeka.

• Spustite mlynček pred každým použitím 
asi na 2 sekundy, aby ste očistili mlynček 
od zvyškov kávy a dosiahli maximálnu 
čerstvosť.

• Pravidelne čistite zásobník a kónický 
mlynček.

FRENCH PRESS
Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.  V kanvici s nastaviteľnou teplotou ohrejte 
potrebné množstvo vody na 95 °C. Toto 
je ideálna teplota na prípravu kávy. Nikdy 
nepoužívajte vriacu vodu.

2.  Nastavte hrubosť mletia na 58.

3.  Vyberte počet šálok podľa potreby. 
Nastavte množstvo mletej kávy podľa 
preferovanej sily kávy.

4.  Vložte mletú kávu na dno french pressa.

5.  Krúživým pohybom nalejte horúcu vodu 
do french pressa, uistite sa, či je všetka 
mletá káva namočená a french press je 
plný. Hladina kávy (kal z kávy 
a bublín) by mala dosahovať k okraju 
french pressa.

6.  Pomocou časovača odpočítajte 4 minúty.

7.  Pomocou lyžice rozbite krustu 
(kal zhustne a bude tvrdší). 

8.  Teraz nasaďte viečko s jemným sitkom 
a pomaly tlačte sitko smerom dole.

9.  Nepoužívajte silu. Pomaly uvoľňujte tlak 
opatrným vytiahnutím sitka smerom hore 
a potom znovu zatlačte sitko smerom 
dole, ak ste stlačili sitko príliš sťažka.



24 ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém Možná príčina Riešenie

Mlynček sa 
nespustil po 
stlačení tlačidla 
START|PAUSE|-
CANCEL.

• Spotrebič nie je pripoje-
ný k sieti.

• Mlynček je preťažený.

• Zásobník na kávové zrná 
nie je správne nasadený. 
Na displeji sa zobrazí 
„PLEASE LOCK HOPPER“ 
(Zaistite mlynček).

• Zapojte prívodný kábel do sieťovej 
zásuvky.

• Vyberte zástrčku zo sieťovej zásuvky. 
Nechajte prístroj asi 20 minút vychlad-
núť pred opätovným použitím.

• Vložte zásobník na kávové zrná správne.

Motor sa spustí, 
ale žiadna mletá 
káva nevychádza 
z výdajného 
miesta.

• Stlačili ste nesprávne 
tlačidlo.

• V zásobníku na kávové 
zrná nie sú kávové zrná.

• Mlynček/zásobník sú 
upchaté.

• Stlačte tlačidlo START|PAUSE|CANCEL, 
alebo aktivujte spínač.

• Naplňte zásobník na kávové zrná čer-
stvými kávovými zrnami.

• Vyberte zásobník. Skontrolujte zásobník 
a mlynček a odstráňte príčinu upchatia. 
Vložte časti späť a znovu spustite mletie.

Motor sa spustí, 
ale zaznieva hla-
sitý „raketový“ 
zvuk.

• Mlynček je upchatý 
cudzím predmetom 
alebo je výdajné miesto 
blokované.

• Mlynček zanesený 
vlhkosťou.

• Vyberte zásobník, skontrolujte mlynček 
a vyberte cudzí predmet.

• Vyčistite mlynček a výdajné miesto 
(pozrite kapitolu Starostlivosť a čistenie 
na strane 20).

• Nechajte mlynček celkom vyschnúť pred 
opätovným zložením. Môžete použiť 
aj sušič vlasov, aby ste vysušili vnútorné 
časti mlynčeka (dolný mlynček).

Nie je možné 
vložiť zásobník 
na kávové zrná.

• Kávové zrná bránia 
uzamykateľnému 
systému zaistiť zásobník 
v mlynčeku.

• Vyberte zásobník. Vyčistite mlynček 
od kávových zŕn. Znovu vložte zásobník 
a zaistite.

Nedostatok/nad-
merné množstvo 
mletej kávy

• Je potrebné upraviť 
požadované množstvo.

• Pomocou tlačidla SHOTS|CUPS zmeňte 
nastavenie množstva.

• Pomocou ovládača GRIND AMOUNT 
upravte čas mletia.

Sitko 
je preplnené

• Je normálne, že správne množstvo kávy 
vyzerá, že pretečie cez sitko v páke. 
Neutlačená káva je približne 3-krát 
objemnejšia než utlačená káva.

Náhle vypnutie? • Stlačte tlačidlo START|PAUSE|CANCEL 
na prerušenie chodu mlynčeka.

• Vyberte zástrčku zo sieťovej zásuvky.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické 
výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu 
odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo 
v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného 
nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje 
a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by 
mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo 
najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu 
alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie 
o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme 
si právo na ich zmenu.
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COFFEE GRINDER 

A kivitel és más jellemzők 
állandó fejlesztése miatt 
a megvásárolt termék eny-
hén eltérhet az ezen útmu-
tatóban található képeken 
mutatott terméktől.

Z důvodu neustálého zdo-
konalování designu a dalších 
vlastností se může vámi za-
koupený výrobek mírně lišit 
od výrobku uvedeného na 
obrázcích v tomto návodu.

Z dôvodu neustáleho zdo-
konaľovania dizajnu a ďal-
ších vlastností sa môže vami 
kúpený výrobok mierne líšiť 
od výrobku uvedeného na 
obrázkoch v tomto návode.




