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PL Elektryczny młynek do kawy 
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ STARANNIE I ZACHOWAJ W CELU WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI
 ■ Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku 8 lat oraz starsze lub osoby 
z  obniżonymi fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami lub też 
z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, 
lub jeśli zostały pouczone o  tym, jak obchodzić się z  nim w  bezpieczny sposób 
i  rozumiejące potencjalne niebezpieczeństwa. Dzieciom nie wolno bawić się 
z urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi 
nie jest sprawowany nadzór.

 ■ Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilającego, konieczna jest jego wymiana 
przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie odpowiednio 
wykwalifikowaną osobę, ponieważ pozwoli to na uniknięcie zagrożeń.

Ostrzeżenie:
Niepoprawne używanie może prowadzić do skaleczeń.

 ■ Zawsze odłącz urządzenie od zasilania, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru oraz 
przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

 ■ Niniejszego urządzenia nie mogą używać dzieci. Urządzenie i jego przewód należy 
przechowywać poza zasięgiem dzieci.
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 ■ Urządzenia mogą 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.

 ■ Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem.
 ■ Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w  gospodarstwie domowym. 
Nie jest przeznaczone do użytku w takich miejscach, jak:

 –  kąciki kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i pozostałych stanowiskach 
pracy;

 –  pokoje hotelowe lub motelowe i inne pomieszczenia mieszkalne;
 –  fermy rolnicze;
 –  przedsiębiorstwa zapewniające nocleg ze śniadaniem.
 ■ Urządzenie służy do mielenia kawy ziarnistej. Nie stosuj go do innych celów.
 ■ 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 
wypadku mogło by 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.

 ■ Aby uniknąć przegrzania urządzenia, po 5 minutach pracy pozostaw je na mniej 
więcej 30 minut do ostygnięcia.

 ■ Utrzymuj urządzenie w  czystości. Czyszczenie wykonuj zgodnie z  instrukcjami 
podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie.

 ■ Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj 
urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej w  wodzie albo innej 
cieczy.

 ■ Nie kładź ciężkich przedmiotów na kabel zasilający. Dbaj o to, by przewód zasilający 
nie zwisał przez krawędź stołu albo by nie dotykał gorącej powierzchni i lub by nie 
doszło do kontaktu jego wtyczki z wodą lub wilgotnością.
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 ■ Urządzenie odłączaj od gniazdka ciągnąć za wtyczkę, nie jednak ciągnąc za 
przewód zasilający. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego 
lub gniazdka.

 ■ Zabronione jest używanie urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
 ■ Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo lub ma oznaki uszkodzenia.
 ■ Aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji, nie naprawiaj ani w  żaden 
sposób nie modyfikuj urządzenia samodzielnie. Wszystkie naprawy należy zlecić 
autoryzowanemu punktowi serwisowemu. Ingerując w urządzenie narażasz się na 
ryzyko utraty ustawowego prawa z tytułu wadliwego świadczenia lub gwarancji 
jakości.
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PL
Elektryczny młynek 
do kawy 
Instrukcja obsługi

 ■ Przed zastosowaniem tego urządzenia prosimy zapoznać się z  jego instrukcją 
obsługi, nawet w wypadku, gdy jest Ci znana obsługa podobnego typu urządzeń. 
Urządzenie należy stosować wyłącznie w  sposób, jaki został opisany w  niniejszej 
instrukcji obsługi. Na wszelki wypadek zachowaj niniejszą instrukcję. 

 ■ Co najmniej przez okres trwania ustawowego prawa z tytułu wadliwej realizacji, lub 
gwarancji z  tytułu jakości zalecamy przechować oryginalny karton transportowy, 
materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, 
lub kartę gwarancyjną. W  razie konieczności transportu, urządzenie zalecamy 
ponownie zapakować w oryginalny karton producenta.

OPIS URZĄDZENIA
A1 Pokrywa pojemnika na ziarnka kawy
A2 Pojemnik na ziarna kawy 

o pojemności około 350 g 
A3 Przycisk włączania/wyłączania
A4 Regulator ilości mielonej kawy
A5 Pokrywa pojemnika na mieloną 

kawę
A6 Pojemnik na zmieloną kawę 

o pojemności około 150 g
A7 Uchwyt pojemnika na ziarna kawy
A8 Przycisk zwalniania pojemnika na 

ziarna kawy

A9 Regulator grubości mielenia 
umożliwia wybór spośród 15 stopni 
grubości mielenia.

A10  Korpus młynka
A11 Wydawanie zmielonej kawy
A12 Pokrywa pojemnika na milenoje 

kawy
A13 Górny kamień do mielenia
A14 Rękojeść
A15 Dolny kamień do mielenia
A16 Szczoteczka do czyszczenia

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
 ■ Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i  jego akcesoria z opakowania i usuń 

wszystkie etykietki propagacyjne lub metki. Skontroluj czy urządzenie ani żadna 
jego część nie jest uszkodzona.

 ■ Młynek połóż na równej, suchej i  czystej powierzchni i  usuń z  niego pojemnik na 
ziarna kawy A2. Naciśnij przycisk do zwolnienia pojemnika A8 i jednocześnie obróć 
pojemnik na ziarna kawy A2 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Wyciągnij pojemnik A2 do góry.

 ■ Pojemnik na ziarna kawy A2, pokrywa pojemnika na ziarna kawy A1, pojemnik na 
zmieloną kawę A6 i pokrywę pojemnika na zmielona kawę A5 umyj w ciepłej wodzie 
z  dodatkiem niewielkiej ilości neutralnego płynu do naczyń. Następnie dokładnie 
opłucz w czystej wodzie i wysusz.

 ■ Powierzchnię zewnętrzną młynka wytrzyj delikatnie zwilżoną gąbeczką, a następnie 
wytrzyj do sucha.

Ostrzeżenie:
Urządzenia nie myj pod cieknącą wodą ani nie zanurzaj go 
w wodzie lub innym płynie. W żadnym wypadku nie wlewaj 
do pojemnika na ziarna kawy wody ani innego płynu, aby 
wyczyścić pojemnik.

UŻYWANIE URZĄDZENIA
 ■ Młynek połóż na równej, suchej i  czystej powierzchni i  upewnij się, że wtyczka 

przewodu zasilającego jest odłączona z  gniazdka sieciowego. Skontroluj czy 
pojemnik na ziarna kawy A2 jest pusty.

Składanie i rozkładanie młynka do kawy
 ■ Abyś mógł złożyć młynek wyrównaj wystający element na pojemniku na ziarna 

kawy A2 z  zagłębieniem na uchwycie A7, wciśnij pojemnik A2 do uchwytu A7 
i obróć pojemnik A2 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara aż poczujesz 
delikatny opór.

 ■ Abyś mógł zdjąć z  młynka pojemnik na ziarna kawy A2, naciśnij przycisk do 
zwolnienia pojemnika A8 i  jednocześnie obróć pojemnik na ziarna kawy A2 
w  kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyciągnij pojemnik A2 do 
góry.

Uwaga: 
Młynek do kawy jest wyposażony w  wyłącznik bezpieczeństwa, który 
uniemożliwia włączenie młynka do kawy jeśli pojemnik na ziarna kawy A2 
nie jest zainstalowany lub jest źle zainstalowany.
Przed złożeniem i  rozłożeniem młynka do kawy zawsze upewnij się, że 
wtyczka przewodu zasilającego jest odłączona z gniazkda sieciowego.

Napełnianie pojemnika na ziarna kawy
 ■ Do pojemnika na ziarna kawy A2 nasyp świeżo prażonych ziaren kawy i  nałóż 

pokrywę A1. Ze względów bezpieczeństwa nie pozostawiaj pojemnika A2 
otwartego. Również ziarna kawy straciłyby swój aromat.

Ostrzeżenie:
Maksymalna pojemność pojemnika A2 wynosi 350 g. Nie 
napełniaj go powyżej ryski maksimum. Pojemnik A2 nigdy 
nie napełniaj mieloną albo rozpuszczalną kawą, ziarnami 
karmelizowanymi lub w inny sposób przerabianymi, bobami 
kakao albo innymi przedmiotami. W  przeciwnym wypadku 
mogło by dojść do uszkodzenia urządzenia.

Uwaga: 
Jeśli nie będziesz używał ziaren kawy, wyjmij pojemnik A2 z młynka do kawy 
a ziarna kawy przesyp do szczelnego pojemnika i schowaj.

Mielenie kawy
1.	Całkowicie rozwiń przewód zasilający i  wtyczkę przewodu zasilającego włóż do 

gniazdka sieciowego.
2.	Przycisk włączania/wyłączania A3 się zaświeci.
3.	Na pojemnik na zmieloną kawę A6 nałóż pokrywę A5 i połóż pojemnik na zmieloną 

kawę A6 pod wylot mielonej kawy A11. Otwór w pokrywie musi być wyrównany 
z  wylotem mielonej kawy A11, aby zmielona kawa spadała bezpośrednio do 
pojemnika na zmieloną kawę A6.

4.	Za pomocą regulatora A9 ustaw potrzebną grubość mielonej kawy w zależności od 
urządzenia do przyrządzania kawy.

 –  ustawienia 1–6 są odpowiednie do przyrządzania kawy w ekspresie ciśnieniowym;
 –  ustawienia 6–8 są odpowiednie do przyrządzania kawy w kawiarce;
 –  ustawienia 8–11 są odpowiednie do przyrządzania kawy w  ekspresie 

przelewowym;
 –  ustawienia 11–15 są odpowiednie do przyrządzania kawy w zaparzaczu do kawy;
5.	Regulatorem A4 wybierz wymaganą ilość mielonej kawy według liczby filiżanek 

kawy, które będziesz przygotowywać. Możesz ustawić ilość od 2 do 10 filiżanek. 
Dodatkowo regulatorem możesz wybrać również ilość manualnego mielenia przez 
okres 5 minut.

6.	Naciśnij przycisk włączania/wyłączania A3 i  rozpocznie się proces mielenia. 
W  trakcie mielenia przycisk włączania/wyłączania A3 będzie migać. Proces 
mielenia możesz w dowolnym momencie zatrzymać poprzez naciśnięcie przycisku 
włączania/wyłączania A3.

7.	Kiedy proces mielenia zostanie zakończony, młynek do kawy się wyłączy 
automatycznie. Przycisk włączania/wyłączania A3 pozostanie zaświecony.

8.	Jeśli nie będziesz już używać młynka do kawy, odłącz wtyczkę przewodu 
zasilającego z gniazdka.

 ■ Jeśli podczas mielenia pojemnik na zmielona kawę A6 całkowicie się napełni lub 
zużyjesz wszystkie ziarna z pojemnika na ziarna kawy A2, zawsze najpierw przerwij 
pracę młynka do kawy poprzez naciśnięcie przycisku włączania/ wyłączania A3 
a  później odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z  gniazdka. Następnie opróżnij 
pojemnik A6lub uzupełnij ziarna kawy, złóż młynek do kawy, włóż wtyczkę do 
gniazdka i uruchom młynek ponownie naciskając przycisk włączania / wyłączania A3.

Uwaga: 
Jeśli używasz młynka do kawy nieprzerwanie przez 5 minut, ważne jest by 
pozostawić go do wystygnięcia przez okres co najmniej 30 minut. Odłącz 
wtyczkę z gniazdka, podczas gdy młynek do kawy stygnie. Jest to zalecenie 
związane z  bezpieczeństwem, które zapobiega niebezpieczeństwu 
uszkodzenia młynka do kawy. Zalecamy mielić kawę przez okres 90 sekund 
a następnie pozostaw młynek do kawy na 90 sekund do wystygnięcia przed 
ponownym uruchomieniem.

Uwaga: 
Maksymalna pojemność pojemnika na zmieloną kawę A6 to około 150 g. 
Po każdym mieleniu przesyp zmielona kawę do szczelnego pojemnika 
i przechowuj ją zgodnie z zaleceniami producenta ziaren kawy. Pojemnik na 
zmieloną kawę A6 dostarczany z młynkie do kawy nie jest przeznaczony do 
przechowywania zmielonej kawy.

Tryb oszczędny
 ■ Młynek do kawy automatycznie przełączy się w  tryb gotowości po 90 sekundach 

bezczynności.

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 ustawienia grubości mielenia
 ■ Niniejszy młynek do kawy wyposażony jest w  15-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.

 ■ Jeśli używasz zmielonej kawy w urządzeniach typu ekspresy ciśnieniowe i przyrządzana 
kawa wycieka bardzo powoli a jej smak jest zbyt gorzki, to może to oznaczać że ziarna 
kawy zmielone są zbyt drobno i  trzeba ustawić grubsze mielenie. Jeżeli natomiast 
kawa wycieka zbyt szybko, jej smak jest niewyraźny, może to oznaczać, iż ziarnka kawy 
zmielone są zbyt grubo i ustawić trzeba delikatniejsze mielenie.
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
 ■ Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego 

i pozostaw młynek do kawy do ostygnięcia.
 ■ Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków 

czyszczących, rozcieńczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię 
urządzenia. Żadna z części tego urządzenia nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Ostrzeżenie:
Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem 
elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, przewodu 
zasilającego ani wtyczki sieciowej w wodzie albo innej cieczy.

 ■ Abyś mógł zdjąć z  młynka pojemnik na ziarna kawy A2, naciśnij przycisk do 
zwolnienia pojemnika A8 i  jednocześnie obróć pojemnik na ziarna kawy A2 
w  kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyciągnij pojemnik A2 do 
góry.

 ■ Zmieloną kawę przesyp do szczelnego pojemnika a  niewykorzystane ziarna 
z pojemnika A2 przesyp do szczelnego pojemnika.

 ■ Pojemnik na ziarna kawy A2, pokrywa pojemnika na ziarna kawy A1, pojemnik na 
zmieloną kawę A6 i pokrywę pojemnika na zmielona kawę A5 umyj w ciepłej wodzie 
z  dodatkiem niewielkiej ilości neutralnego płynu do naczyń. Następnie dokładnie 
opłucz w czystej wodzie i wysusz.

 ■ Unieś rękojeść A14 i obróć górny kamień do mielenia A13 w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara i usuń je z młynka.

 ■ Za pomocą szczoteczki do czyszczenia usuń resztki zmielonej kawy z  górnego 
i dolnego kamienia mielącego (A13 i A15).

 ■ Aby ponownie złożyć kamienie do mielenia, wyrównaj zagłębienie w  górnym 
kamieniu A13 z wystającymi elementami w komorze mielenia. Dociśnij w dół i obróć 
w kierunki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż poczujesz delikatny opór.

Ostrzeżenie:
Podczas prac z kamieniami mielącymi bądź bardzo ostrożny. 
Kamienie mielące są ostre i  istnieje niebezpieczeństwo 
zraniania się.

 ■ Powierzchnię zewnętrzną młynka wytrzyj delikatnie zwilżoną gąbeczką, a następnie 
wytrzyj do sucha.

Przechowywanie
 ■ Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę z gniazdka, 

pozostaw urządzenie do wystygnięcia i wyczyść je zgodnie z  zaleceniami z rozdziału 
„Czyszczenie i konserwacja“.

 ■ Przed schowaniem upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste 
i suche. 

 ■ Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie 
nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci 
lub zwierząt.

DANE TECHNICZNE 
Nominalny zakres napięcia ................................................................................................220–240 V
Częstotliwość nominalna .....................................................................................................50–60 Hz 
Moc nominalna ..............................................................................................................................150 W
Hałas ...............................................................................................................................................85 dB(A)

Określona wartość hałasu emitowanego przez to urządzenie wynosi 85 dB(A), co 
oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 
1 pW.

Stopień ochrony przed porażeniem prądem:
Klasa II – Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zabezpiecza 
podwójna lub wzmocniona izolacja.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian tekstu i parametrów technicznych.

ZALECENIA I  INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE 
ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy odłóż na miejsce przeznaczone przez miasto do 
składowania opadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
I ENERGETYCZNYCH

Ten symbol na produktach lub wyrobach oznacza, że zużyte 
urządzenia elektryczne i  elektroniczne nie mogą być wyrzucane do 
zwykłych odpadów komunalnych. W  celu poprawnej likwidacji, 
renowacji i  recyklingu oddaj te produkty w  określonych punktach 
zbiórki. Opcjonalnie w  niektórych krajach Unii Europejskiej lub 
w  innych krajach europejskich możesz zwrócić swoje produkty 
lokalnemu sprzedawcy w  przypadku zakupu równowartościowego 
nowego produktu .

W  wyniku właściwej utylizacji tego produktu pomagasz zachować cenne źródła 
naturalne i przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnych negatywnych wpływów 
na środowisko naturalne i  zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem 
niewłaściwej utylizacji odpadów. Więcej informacji prosimy zasięgnąć w  lokalnym 
urzędzie lub w najbliższym punkcie zbiórki.
W  razie niepoprawnej likwidacji tego rodzaju odpadów zgodnie z  krajowymi 
przepisami mogą zostać nałożone kary.
Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej
Jeżeli chcesz likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, zażądaj potrzebnych 
informacji od swojego sprzedawcy lub dostawcy.
Utylizacja w pozostałych krajach poza terenem Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. W  razie konieczności utylizacji 
tego produktu, zażądaj potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji od 
lokalnych urzędów lub od samego sprzedawcy.

Niniejszy produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw 
UE, które go dotyczą.


