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PL Młynek elektryczny do kawy
Ważne wskazówki bezpieczeństwa

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.
■ Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez osoby z  ograniczonymi 

zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub mentalnymi oraz bez doświadczenia 
i  wiedzy w  zakresie użytkowania, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały 
poinstruowane odnośnie użytkowania urządzenia w  bezpieczny sposób 
i rozumieją związane z tym ryzyko. Z tego urządzenia nie wolno korzystać dzieciom 
ani nie wolno się im nim bawić. Urządzenie oraz przewód zasilający przechowuj 
poza zasięgiem dzieci. 

■ Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w  gospodarstwie 
domowym. Nie jest przeznaczone do zastosowania w przestrzeniach, takich jak:
– aneksy kuchenne przeznaczone dla personelu w  sklepach, biurach i  innych 

miejscach pracy;
– pokoje hotelowe lub motelowe i inne pomieszczenia mieszkalne;
– fermy rolnicze;
– przedsiębiorstwa zapewniające nocleg ze śniadaniem.

■ Urządzenie służy do mielenia kawy ziarnistej. Nie stosuj je do innych celów.

Ostrzeżenie:
Niepoprawne używanie może prowadzić do skaleczeń.

■ Nie korzystaj z urządzenia w celach komercyjnych, w środowisku przemysłowym 
albo na zewnątrz. Nie stawiaj urządzenia na płytę elektryczną lub gazową, na 
skraju stołu, płytę ociekacza ani na niestabilnym podłożu. Umieszczaj je tylko na 
stabilnej, równej, suchej powierzchni.

■ Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że jego 
napięcie znamionowe podane na etykiecie jest zgodne z napięciem elektrycznym 
w gniazdku.

■ Nie przepełniaj pojemnika na ziarnka kawy ani nie napełniaj go mieloną lub 
rozpuszczalną, karmelizowanymi lub w  inny sposób przerobionymi ziarnkami 
kawy, bobami kakao, albo inny surowcami lub przedmiotami. W  przeciwnym 
przypadku mogłoby dojść do uszkodzenia urządzenia.

■ Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że zmontowane zostało poprawnie.
■ Dbaj o  to, by podczas pracy do pojemnika na ziarnka kawy nie przedostało się 

ubranie, włosy, akcesoria kuchenne albo inne przedmioty. Pojemnik musi być 
zawsze poprawnie zamknięty.

■ Regularnie sprawdzaj stan napełnienia pojemnika na mieloną kawę. Nie przekraczaj 
wyznaczonej ryski maksimum.
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■ W celu uniknięcia przegrzania urządzenia, po 2 minutach pracy zostaw go przez 
około 10 minut do wystygnięcia. 

■ Urządzenie zawsze wyłącz i  odłącz od gniazdka sieciowego, jeżeli nie będzie 
używane oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem. 

■ Urządzenie utrzymuj w  czystości. Czyszczenie wykonuj zgodnie z  instrukcjami 
podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie. 

■ Urządzenie nie myj pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj je w  wodzie lub innym 
płynie.

■ Na przewodzie zasilającym nie stawiaj żadnych ciężkich przedmiotów.. Dbaj o to, 
by nie zwisał przez krawędź stołu albo by nie dotykał gorącej powierzchni i by nie 
doszło do kontaktu jego wtyczki z wodą lub wilgotnością. 

■ Urządzenie odłączaj od gniazdka ciągnąć za wtyczkę, nie jednak ciągnąc za 
przewód zasilający. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego 
lub gniazdka. 

■ Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony 
w autoryzowanym punkcie serwisowym lub przez inną wykwalifikowaną osobę, 
aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji. Nie wolno używać urządzenia 
z uszkodzonym przewodem zasilającym.

■ Z  urządzenia nie korzystaj, jeżeli nie działa poprawnie albo widoczne są znaki 
jakiegokolwiek uszkodzenia.

■ By uniknąć powstania niebezpiecznej sytuacji, nie naprawiaj ani nie przerabiaj 
sam urządzenia. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. 
Ingerencją w  urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa 
wynikającego z roszczeń do wad gwarancji jakości.
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Młynek elektryczny do kawy
Instrukcja obsługi

■	 Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie 
się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu 
podobnego typu. Prosimy korzystać z urządzenia tylko tak, jak jest 
to opisane w instrukcji użytkowania. Instrukcję należy zachować 
do ewentualnego zastosowania w przyszłości. 

■ Minimalnie w  czasie trwania roszczeń z  wadliwej realizacji, 
ewent. ustawowej gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne 
opakowanie transportowe, materiał opakowania, dowód zakupu 
i  potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego 
lub kartę gwarancji. W  razie transportu zalecamy zapakować 
urządzenie ponownie do oryginalnego pudełka od producenta.

OPIS URZĄDZENIA
A1 Pokrywa pojemnika na ziarnka kawy
A2 Wyjmowana część górna młynka
A3  Mechanizmu do mielenia 

z kamieniami do mielenia z hartowanej stali
A4 Pojemnik na ziarnka kawy 

o pojemności około 180 g ziarnek kawy
A5 Przycisk włączenia/wyłączenia
A6 Regulator ilości mielonej kawy dla 2 do 12 filiżanek 

umożliwia regulację porcji mielonej kawy według liczby 
filiżanek. 

A7 Pokrywa pojemnika na mieloną kawę 
A8 Pojemnik na zmieloną kawę 

o pojemności 100 g mielonej kawy
A9 Regulator grubości mielenia 

umożliwia wybrać 17 stopni grubości mielenia.
A10 Dozownik mielonej kawy
A11 Korpus
A12 Nóżki antypoślizgowe
A13 Szczoteczka do czyszczenia

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
■ Z  urządzenia i  jego akcesoriów usuń wszystkie materiały 

opakowaniowe włącznie metek reklamowych i etykiet. 
■ Przestrzeń pojemnika na ziarnka kawy A4 wytrzyj czystą, lekko 

zwilżoną szmatką i następnie dokładnie wytrzyj ją do sucha.
■ Pojemnik na mieloną kawę A8 i  pokrywę A1 i  A7 opłucz ciepłą 

wodą z  dodatkiem małej ilości neutralnego środka do mycia 
naczyń. Następnie opłucz te części pod czystą bieżącą wodą, 
dokładnie wysusz i wróć z powrotem w swoje miejsce. 

Notatka:
Pojemnik na mieloną kawę A8 oraz pokrywę A1 i A7 można 
również umyć w górnym koszu zmywarki do naczyń.

■ Urządzenie nie myj pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj je w wodzie 
lub innym płynie.

OBSŁUGA URZĄDZENIA
■ Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka 

sieciowego. Zdejmij pokrywę A1 z  pojemnika A4 i  upewnij się, 
że w  nim nie ma żadnych obcych przedmiotów. Pojemnik A4 
napełnij prażonymi ziarnkami kawy i  zamknij pokrywę A1. Nie 
pozostawiaj go otwartego, by ziarnka kawy nie utraciły swego 
aromatu oraz z powodów bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie:
Maksymalna pojemność pojemnika A4 wynosi około 180 g 
ziarnek kawy. Nie przepełniaj go powyżej ryski maksimum.
Pojemnik A4 nigdy nie napełniaj mieloną albo rozpuszczalną 
kawą, ziarnami karmelizowanymi lub w  inny sposób 
przerabianymi, bobami kakao albo innymi przedmiotami. 
W  przeciwnym przypadku mogłoby dojść do uszkodzenia 
urządzenia.

■ Pojemnik A8 zamknij pokrywą A7 i  włóż go do korpusu 
urządzenia A11 tak, by by poprawnie znalazł się w swoim miejscu. 
Z  powodów bezpieczeństwa nie można uruchomić urządzenia, 
kiedy pojemnik A8 nie jest poprawnie założony w swoim miejscu.

■ W  pełni rozwiń przewód zasilający i  podłącz go do gniazdka 
sieciowego. Regulatorem A6 wybierz wymaganą ilość mielonej 
kawy według liczby filiżanek kawy, które będziesz przygotowywać. 
Regulatorem A9 ustaw wymagany stopień grubości mielenia. 
Przy pierwszym użyciu zalecamy nastawienie średniej grubości 
mielenia. Przy kolejnym użyciu dostosuj grubość mielenia kawy 
według potrzeby. Przekręcaniem regulatora A9 w  kierunku 
wskazówek zegara ustawisz grubsze mielenie, przekręcaniem 
w odwrotnym kierunku ustawiasz delikatniejsze mielenie. 

■ Wciśnięciem przycisku A5 uruchomisz urządzenie. Po zmieleniu 
wybranej ilości kawy urządzenie automatycznie się wyłączy. Jeżeli 
chcesz zakończyć pracę wcześniej, wciśnij przycisk A5 jeszcze raz. 

■ Jeżeli dojdzie do zablokowania ziarnek kawy w  środku 
mechanizmu do mielenia A3, uruchom urządzenie wciśnięciem 
przycisku A5 i podczas pracy ustaw regulator A9 na najgrubszym 
stopniu mielenia. W  ten sposób dojdzie do zluzowania 
zablokowanych ziarnek kawy.

■ Po zakończeniu pracy wyjmij pojemnik A8 ze zmieloną kawą. 
Opróżnij go i w identyczny sposób możesz przygotować kolejną 
dawkę mielonej kawy. W celu uniknięcia przegrzania urządzenia, 
po 2  minutach pracy zostaw go przez około 10  minut do 
wystygnięcia.

■ Po zakończeniu odłącz urządzenie z  gniazdka sieciowego 
i  wyczyść go zgodnie z  instrukcjami podanymi w  rozdziale 
Konserwacja i czyszczenie.

RADY DOTYCZĄCE ZAKUPU I PRZECHOWYWANIA KAWY
■ By skrócić czas przechowywania kawy, kupuj ziarnka kawy 

w mniejszych opakowaniach.
■ Stosuj świeżo palone ziarnka kawy z podaną datą palenia i zużyj je 

do 3 tygodni od daty palenia. 
■ Ziarnka kawy przechowuj w  chłodnym, ciemnym i  suchym 

miejscu, najlepiej w szczelnym naczyniu.
■ Ziarna kawy zalecamy zmielić zawsze tuż przed przygotowaniem 

napoju kawowego. Kawa zmielona wcześniej traci smak i aromat 
na skutek przechowywania.

ZALECANE USTAWIENIE GRUBOŚCI MIELENIA
■ Niniejsze urządzenie wyposażone jest w 17-stopniową regulację, 

w  celu dostosowania grubości mielenia do najróżniejszych 
sposobów przygotowania kawy. Jeżeli zmieloną kawę używać 
będziesz w  urządzeniach typu espresso, wybierz delikatniejszy 
stopień mielenia. Do przygotowania kawy przelewowej 
przeciwnie wybierz grubsze mielenie. 

■ Jeżeli używasz zmielonej kawy w  urządzeniach typu espresso 
i  podczas ekstrakcji wycieka kawa zbyt wolno i  jej smak jest 
zbyt gorzki, może to oznaczać, że ziarnka kawy zmielone są zbyt 
delikatnie i ustawić trzeba grubsze mielenie Jeżeli natomiast kawa 
wycieka zbyt szybko i smak nie jest zbyt wyraźny, może oznaczać 
to, że ziarnka kawy zmielone są zbyt grubo i  ustawić trzeba 
delikatniejsze mielenie.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
■ Do poprawnej pracy urządzenia bardzo ważne jest jego regularne 

czyszczenie. Przed czyszczeniem trzeba zapewnić, by przestrzeń 
pojemnika A4 była pusta. Jeżeli zostały w nim po użyciu ziarnka 
kawy, uruchom urządzenie, dopóki nie zostanie zmielona reszta 
ziarnek kawy. Podczas pracy należy przestrzegać wszystkich 
instrukcji dot. bezpieczeństwa.

■ Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz urządzenie i odłącz je od 
gniazdka sieciowego. 

■ Pojemnik na mieloną kawę A8 opróżnij i umyj w ciepłej wodzie 
z  dodatkiem małej ilości neutralnego środka do mycia naczyń. 
Następnie opłucz go pod czystą bieżącą wodą i  dokładnie 
wysusz. W identyczny sposób wyczyść pokrywę A1 i A7, jeżeli jest 
zanieczyszczona. 
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Notatka:
Pojemnik na mieloną kawę A8 oraz pokrywę A1 i A7 można 
również umyć w górnym koszu zmywarki do naczyń.

■ Do wyjęcia górnej części młynka A2 ustaw regulator A9 na 
najdelikatniejszy stopień mielenia, następnie przekręć górną 
część młynka A2 w  kierunku wskazówek zegara aż do oporu 
i podnieś ją. Po wyjęciu części górnej młynka A2 usuń ewentualne 
resztki ziarnek kawy i dokładnie wyczyść przestrzeń wewnętrzną 
pojemnika A4 z zastosowaniem lekko zwilżonej szmatki. Wszystko 
następnie wytrzyj do sucha. Do wyczyszczenia górnej części 
młynka A2 i kamieni do mielenia A3 użyj załączonej szczoteczki 
A13. Do umieszczenia górnej części młynka A2 z  powrotem 
w  swoim miejscu, ustaw regulator A9 na najgrubszym stopniu 
mielenia, następnie umieść górną część młynka A2 z powrotem 
w  swoim miejscu i  przekręć w  kierunku przeciw wskazówkom 
zegara aż do oporu. 

■ Do czyszczenia dozownika A10 i  korpusu A11 użyj suchej lub 
lekko zwilżonej szmatki. Następnie wszystko wytrzyj do sucha 
i zmontuj wyczyszczone urządzenie. 

■ Do czyszczenia nie stosuj druciaka ani środków czyszczących 
powodujących ścieranie, rozcieńczalnika itp. 

■ Urządzenia ani jego przewodu zasilającego nie płucz pod wodą 
ani nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy.

MAGAZYNOWANIE
■ Jeżeli nie będziesz korzystał z urządzenia przechowuj je w czystym, 

suchym miejscu poza zasięgiem dzieci. By zapobiec osadzaniu 
kurzu w środku urządzenia, przechowuj je zmontowane.

DANE TECHNICZNE
Znamionowy zakres napięcia ...........................................................220–240 V 
Częstotliwość znamionowa ..................................................................50/60 Hz
Pobór mocy .....................................................................................................110 W 
Hałas ...............................................................................................................88 dB(A) 

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 88 dB(A), 
co oznacza poziom mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej 
mocy akustycznej 1 pW.

Możliwość zmiany tekstu i parametrów technicznych zastrzeżona.

WSKAZÓWKI I  INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 
ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Wykorzystany materiał opakowania umieścić w miejscu określonym 
przez gminę do wyrzucania odpadu.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
I ELEKTRONICZNYCH

Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących 
dokumentach oznacza, iż zużytych produktów 
elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać 
do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej 
utylizacji, odnowy lub recyklingu oddać takie produkty 
w  miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. 
Alternatywnie w  niektórych państwach Unii 

Europejskiej albo innych krajach europejskich możesz oddać swe 
wyroby lokalnemu sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego 
wyrobu.
Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować 
cenne źródła naturalne i  wesprzeć prewencję potencjalnych 
negatywnych wypływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, 
co mogły by być następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. 
Kolejnych informacji uzyskać możesz w  urzędach gminnych lub 
miejscach zbioru odpadów.
W  przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu 
nałożone mogą zostać kary zgodnie z lokalnymi przepisami.
Dla podmiotów w krajach Unii Europejskiej.
Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, 
pozyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w krajach poza Unię Europejską.
Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować 
niniejsze urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej 
likwidacji w lokalnych urzędach lub od swego sprzedawcy.

Niniejszy wyrób spełnia wszelkie podstawowe 
wymagania dyrektyw UE, którymi jest on objęty.


