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ELEKTRICKÝ MLÝNEK
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Zkontrolujte, že parametry vašeho zdroje elektrického proudu odpovídají hodnotě na obalu přístroje.
S ohledem na vysoké otáčky motoru nesmí přístroj NIKDY BĚŽET DÉLE NEŽ 60 VTEŘIN A V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ NESMÍ BĚŽET NAPRÁZDNO. V rámci prevence úrazů před vyprázdněním a čištěním přístroj
odpojte od zdroje elektrického proudu. 
1. Přístroj mohou používat osoby od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo

mentálními  schopnostmi  či  bez  dostatečných zkušeností  a  znalostí,  pokud jsou pod dohledem
nebo byly informovány o bezpečném zacházení s přístrojem a poučeny o nebezpečích hrozících při
používání přístroje. 

2. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály. 
3. Čištění a běžnou údržbu přístroje smějí provádět pouze děti od 8 let, jsou-li pod dohledem.
4. Přístroj a jeho přívodní kabel nepatří do rukou dětí mladších 8 let.
5. Přístroj  není  určen  k použití  s přídavnými  časovým  spínačem  ani  k ovládání  přes  samostatné

dálkové ovládání. 
6. V případě poškození kabelu musí opravu provést výrobce, servis nebo jiný kvalifikovaný odborník,

aby se zamezilo případným rizikům. 
7. Přístroj je určený pouze k použití ve vnitřních prostorách.



JAK MLÝNEK POUŽÍVAT
1. Zajistěte, aby byl přístroj odpojený od zdroje elektrického proudu, pokud se nepoužívá. 
2. Nádobu mlýnku zaplňujte nejvýše ze 2/3.
3. Tento přístroj je určený k mletí kávy. Pokud budete mlít jiné suroviny např. koření, může to mít vliv

na chuť kávy. Pro mletí těchto surovin doporučujeme používat samostatný mlýnek. 
Tento přístroj je schopný umlít kávová zrna pro všechny druhy kávovarů. Do konvic na kávu melte
kávová zrna na hrubo (10 – 12 vteřin) pro kávovary s funkcí překapávání na střední hrubost (15 –
18 vteřin) a pro kávovary na espreso pak melte kávová zrna na jemno (20 – 25 vteřin). 

ČIŠTĚNÍ
Nádobu přístroje můžete vytřít suchým hadříkem.
Mlýnek nikdy neponořujte do vody ani jej nemyjte mokrým hadrem. 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 220-240 V  ~ 50/60 Hz
Příkon: 150 / 200 W
Ovládání pomocí spínače – tlačítkového vypínače
Kapacita – cca 50 gramů

Likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt
je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti
se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES. Informace o

likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních
úřadů.

Distributor pro ČR:
Cartina s.r.o., Branická 53, 147 00 Praha
Dovozce do EU:
B.S.D TRADE B.V.B.A.
Heiveldekens 9-22, 2250 Kontich, Belgie, zastupující ARNOLD & SIEDSMA, Meir 24, Antwerpen, 2000, Belgie
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