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SI Električni mlinček za kavo
Pomembna varnostna navodila

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.
■ Osebe s telesnimi ali duševnimi težavami, ter neizkušene osebe lahko uporabljajo 

to napravo le, če imajo ustrezen nadzor in so seznanjene z njenim varnim načinom 
uporabe, ter poznajo potencialne nevarnosti. Otroci naj naprave ne uporabljajo, 
niti se z njo ne igrajo. Napravo in napajalni kabel hranite izven njihovega dosega. 

■ Ta naprava je namenjena le za uporabo v gospodinjstvu. Ni primerna za lokacije, 
kot so:
– kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih delovnih mestih;
– hotelske ali motelske sobe in drugi bivalni prostori;
– kmetije;
– objekti, ki nudijo nastanitev z zajtrkom.

■ Ta naprava je namenjena za mletje kavnih zrn. Ne uporabljajte je za nobene druge 
namene.

Pozor:
Nepravilna uporaba lahko privede do poškodb.

■ Naprave ne uporabljajte v  industrijskem okolju ali na prostem. Naprave ne 
postavljajte na električni ali plinski štedilnik, rob mize, okensko polico ali na 
nestabilno površino. Napravo postavite le na ravno, suho in stabilno površino.

■ Preden napravo priključite, preverite, da je nazivna napetost na podatkovni nalepki 
skladna z napetostjo v vtičnici.

■ Lijaka za kavna zrna ne napolnite preveč oziroma ga ne napolnite z  zmleto ali 
instant kavo, karameliziranimi ali kako drugače spremenjenimi kavnimi zrni, 
kakavovimi zrni in drugimi sestavinami ali predmeti. V nasprotnem primeru lahko 
to poškoduje napravo.

■ Pred uporabo naprave se prepričajte, da je slednja pravilno sestavljena.
■ Prepričajte se, da med obratovanjem v lijak za kavna zrna ne pride noben del oblačil, 

lasje, kuhinjski pripomočki ali drugi predmeti. Lijak mora biti vedno pravilno zaprt.
■ Redno preverjajte raven mlete kave v  lijaku za mleto kavo. Ne napolnite ga čez 

oznako maksimalnega nivoja.
■ Da se naprava nebi pregrela, pustite, da se po 2 minutah uporabe hladi za vsaj 10 

minut. 
■ Preden boste napravo pustili brez nadzora, prav tako pa tudi pred sestavljanjem, 

razstavljanjem ali čiščenjem, slednjo vedno izklopite in izključite iz vtičnice. 
■ Napravo redno čistite. Napravo čistite skladno z navodili v poglavju »Čiščenje in 

vzdrževanje«. 
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■ Naprave nikoli ne splakujte pod tekočo vodo, niti je ne potapljajte v vodo ali drugo 
tekočino.

■ Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Poskrbite, da napajalni kabel 
ne bo visel čez rob mize ali se dotikal vročih površin in da priključek ne pride v stik 
z vodo ali vlago. 

■ Napravo izključite iz vtičnice tako, da povlečete za vtikač, nikoli pa za napajalni 
kabel. Sicer lahko poškodujete napajalni kabel ali vtičnico. 

■ Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščeni serviser ali 
druga podobno usposobljena oseba, to bo preprečilo nastanek nevarne situacije. 
Če je napajalni kabel poškodovan, naprave ne smete uporabljati.

■ Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno ali kaže znake poškodb.
■ Da bi preprečili nevarno situacijo, naprave ne popravljajte sami niti je na noben 

način spreminjajte. Vsa popravila ali prilagoditve naj opravi pooblaščeni servisni 
center. S poseganjem v napravo tvegate, da boste izgubili pravne pravice, ki vam 
omogočajo vlaganje garancijskega zahtevka v  primeru neustreznega delovanja 
naprave.
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SI Električni mlinček za kavo
Uporabniški priročnik

■ Pred uporabo naprave pozorno preberite uporabniški priročnik, 
tudi, če ste že seznanjeni z  delovanjem podobnih naprav. 
Napravo uporabljajte le na način, ki je opisan v tem uporabniškem 
priročniku. Uporabniški priročnik hranite na varnem mestu, kjer 
ga boste lahko kadarkoli enostavno uporabili. 

■ Priporočamo, da kartonasto škatlo, v  kateri je bil izdelek, ostalo 
embalažo in originalni račun - skupaj z  jamstvom prodajalca in 
garancijskim listom, hranite vsaj tako dolgo, dokler pravno lahko 
uveljavljate pravice glede brezhibnosti in učinkovitosti delovanja 
naprave. Priporočamo, da napravo med prevažanjem shranite 
v originalno embalažo.

OPIS NAPRAVE
A1 Pokrov lijaka za kavna zrna
A2 Odstranljiv zgornji del mlinčka
A3  Mehanizem za mletje 

z rezili iz kaljenega jekla
A4 Lijak za kavna zrna 

s kapaciteto približno 180 g kavnih zrn
A5 Gumb za vklop/izklop
A6 Regulator količine mlete kave od 2 do 12 skodelic 

omogoča nastavitev količine mlete kave v enotah skodelic. 
A7 Pokrov lijaka mlete kave 
A8 Lijak mlete kave 

s kapaciteto približno 100 g mlete kave
A9 Regulator finosti mletja 

omogoča izbiranje 17 nivojev finosti mletja.
A10 Razdelilnik mlete kave
A11 Ohišje
A12 Nedrseče nogice
A13 Ščetka za čiščenje

PRED PRVO UPORABO
■ Z naprave in pripomočkov odstranite vso embalažo, promocijske 

oznake in nalepke. 
■ Območje lijaka za kavna zrna A4 obrišite s  čisto, vlažno krpo in 

nato temeljito osušite.
■ Lijak mlete kave A8 in pokrova A1 in  A7 izperite s  čisto vodo 

z dodatkom majhne količine nevtralnega kuhinjskega detergenta. 
Nato vse te dele splaknite pod čisto tekočo vodo, temeljito osušite 
in postavite nazaj na svoje mesto. 

Opomba:
Lijak mlete kave A8 in pokrova A1 in A7 lahko operete tudi 
na zgornji rešetki pomivalnega stroja.

■ Naprave nikoli ne splakujte pod tekočo vodo, niti je ne potapljajte 
v vodo ali drugo tekočino.

UPORABA NAPRAVE
■ Poskrbite, da je naprava izključena iz električne vtičnice. Pokrov 

A1 odstranite iz lijaka A4 in se prepričajte, da ne vsebuje nobenih 
tujkov. Lijak A4 napolnite s  praženimi kavnimi zrni in zaprite 
pokrov A1. Da bi preprečili izgubljanje arome kavnih zrni, pa tudi 
iz varnostnih razlogov, lijaka ne pustite odprtega.

Pozor:
Lijak za kavna zrna A4 ima maksimalno kapaciteto 180  g 
kavnih zrn. Poskrbite, da ga ne boste napolnili več, kot je 
priporočeno.
Lijaka za kavna zrna A4 nikoli ne napolnite z zmleto ali instant 
kavo, karameliziranimi ali kako drugače spremenjenimi 
kavnimi zrni, kakavovimi zrni ali drugimi predmeti. 
V nasprotnem primeru lahko to poškoduje napravo.

■ Lijak A8 zaprite s  pokrovom A7 in ga vstavite v  ohišje naprave 
A11, tako, da se pravilno usede na svoje mesto. Iz varnostnih 
razlogov, naprave ni mogoče zagnati, če lijak A8 ni pravilno 
nameščen na svoje mesto.

■	 Napajalni kabel popolnoma odvijte in ga priključite v električno 
vtičnico. Regulator A6 uporabite, da izberete želeno količino 
mlete kave glede na količino skodelic kave, ki jih boste pripravili. 
Regulator A9 uporabite za nastavljanje finosti mletja. Pri prvi 
uporabi, priporočamo, da nastavite srednjo finost mletja. Za 
nadaljnjo uporabo, finost mletja po potrebni prilagodite. Vrtenje 
regulatorja A9 v desno nastavi bolj grobo mletje in vrtenje v levo 
bolj fino mletje. 

■ Napravo zaženite s pritiskom na gumb A5. Ko je izbrana količina 
kave zmleta, se naprava samodejno izklopi. Za želite mletje kave 
končati prej, ponovno pritisnite gumb A5. 

■ V  primeru, da se kavna zrna zataknejo znotraj mehanizma za 
mletje A3, zaženite mlinček s  pritiskom na gumb A5 in med 
tekom, nastavite regulator A9 na najbolj grobo nastavitev mletja. 
To bi moralo rešiti težavo.

■ Ko ste končali, odstranite lijak A8 z mleto kavo. Izpraznite ga, in 
nato lahko mleto kavo ponovno pripravite na enak način. Da se 
naprava nebi pregrela, pustite, da se po 2 minutah uporabe hladi 
za vsaj 10 minut.

■ Po končani uporabi, napravo izklopite iz električne vtičnice in jo 
očistite skladno z navodili v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.

PRIPOROČILA ZA NAKUP IN SHRANJEVANJE KAVE
■ Da bi zmanjšali čas shranjevanja, kupite kavna zrna v  manjših 

paketih.
■ Uporabite sveže pražena kavna zrna z podanim datumu praženja 

in jih porabite v roku 3 tednov od datuma praženja. 
■ Kavna zrna hranite v  hladnem, temnem in suhem prostoru, 

idealno v neprodušni posodi.
■ Priporočamo, da kavna zrna zmeljete tik pred kuhanjem kave. 

Kava, ki je zmleta v naprej zgubi okus in aromo.

PRIPOROČENA FINOST MLETJA KAVE
■ Ta naprava omogoča nastavljanje finosti mletja na 17 nivojev, za 

omogočanje mletja za različne načine priprave kave. Ko mleto 
kavo uporabljajte v  espresso kavnih aparatih, izberite bolj fino 
mletje. Za pripravo napoletana kave, izberite bolj grobo mletje. 

■ Ko mleto kavo uporabljate v espresso kavnih aparatih, in kuhana 
kava teče zelo počasi in ima grenek okus, to pomeni, da so kavna 
zrna preveč fino zmleta in potrebno je nastaviti bolj grobo mletje. 
Po drugi strani pa, če kuhana kava teče zelo hitro in ima blag okus, 
to pomeni, da so kavna zrna preveč grobo zmleta in potrebno je 
nastaviti bolj fino mletje.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
■ Da zagotovite pravilno delovanje naprave, je zelo pomembno, 

da jo redno čistite. Pred čiščenjem, se prepričajte, da je lijak A4 
prazen. Če po uporabi v  lijaku ostanejo kavna zrna, napravo 
zaženite, da zmelje preostala kavna zrna. Med obratovanjem je 
potrebno upoštevati vsa varnostna napotila.

■ Pred čiščenjem naprave, jo izklopite in izključite iz električne 
vtičnice. 

■ Lijak mlete kave A8 izpraznite in izperite s čisto vodo z dodatkom 
majhne količine nevtralnega kuhinjskega detergenta. Nato ga 
izperite pod tekočo vodo in dobro obrišite. Na enak način očistite 
pokrova A1 in A7, če sta umazana. 

Opomba:
Lijak mlete kave A8 in pokrova A1 in A7 lahko operete tudi 
na zgornji rešetki pomivalnega stroja.
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■ Za odstranjevanje zgornjega dela mlinčka A2, nastavite regulator 
A9 na najbolj fino nastavitev mletja, in nato obrnite zgornji del 
mlinčka A2 v desno in ga dvignite. Po odstranitvi zgornjega dela 
mlinčka A2, odstranite ostanke kavnih zrn in  temeljito očistite 
notranjost lijaka A4 z  vlažno krpo. Nato vse temeljito obrišite. 
Za čiščenje zgornjega dela mlinčka A2 in rezil A3, uporabite 
priloženo ščetko A13. Za namestitev zgornjega dela mlinčka A2 
nazaj na njegovo mesto, nastavite regulator A9 na najbolj grobo 
nastavitev mletja, in nato zgornji del mlinčka A2 namestite nazaj 
na svoje mesto in ga obrnite v levo. 

■ Za čiščenje razdelilnika A10 in ohišja A11 uporabite suho ali 
rahlo navlaženo krpo. Nato vse temeljito obrišite in čisto napravo 
sestavite nazaj. 

■ Za čiščenje naprave ne uporabljajte jeklene volne, abrazivnih 
čistil, topil itd. 

■ Naprave ali napajalnega kabla nikoli ne spirajte ali potapljajte 
v vodo ali v drugo tekočino.

SKLADIŠČENJE
■ Ko naprave ne uporabljate, jo hranite v  suhem prostoru, izven 

dosega otrok. Da bi preprečili nabiranje prahu v  notranjosti 
naprave, jo hranite sestavljeno.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Območje nazivne napetosti ............................................................. 220−240 V 
Nazivna frekvenca  ...................................................................................50/60 Hz
Nazivna vhodna moč ...................................................................................110 W 
Raven hrupa  ...............................................................................................88 dB(A) 

Deklarirana raven hrupa naprave je 88 dB(A), kar predstavlja raven 
A zvočne moči glede na referenčno akustično moč 1 pW.

Pravice do sprememb besedila in tehničnih parametrov so pridržane.

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU EMBALAŽE
Embalažo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 
OPREME

Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, 
da rabljene električne in elektronske opreme ne smete 
odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za 
pravilno odlaganje, obnovo ali recikliranje teh naprav 
boste poskrbeli tako, da jih boste dostavili na 
predpisanem mestu za odlaganje. Dodatno, v nekaterih 
članicah EU ali drugih evropskih državah, lahko rabljene 

električne in elektronske naprave tudi dostavite trgovcu, pri katerem 
nameravate kupiti novo napravo.
Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne 
vire in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, 
ki so lahko posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več 
podrobnosti se posvetujte z  lokalnimi oblastmi ali podjetjem za 
zbiranje odpadkov.
Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v  skladu 
z državnimi predpisi, določena denarna kazen.
Za poslovne subjekte v državah EU
Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se 
o podrobnostih posvetujte s prodajalcem teh naprav.
Odlaganje v državah zunaj EU.
Ta simbol velja v EU. Če se želite znebiti te naprave, se o podrobnostih 
posvetujte pri lokalnih oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprav.

Ta naprava izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU.


