Elektrický mlýnek na kávu
Návod k obsluze

Návod k obsluze
Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup tohoto kvalitního elektrického mlýnku na kávu. Abyste si
zajistili bezproblémové použití Vašeho mlýnku na kafe, dbejte následujících doporučení z návodu a
schovejte návod i pro budoucí uživatele.
Důležité upozornění:

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod a dodržte, pro zamezení vzniku úrazů a
poruch všechna doporučení, zvláště ty bezpečnostní. Chybným používáním, obsluhou či
nedostatečným čištěním a péčí lze ovlivnit bezpečnost. Tím mohou vzniknout zvýšené rizika
pro uživatele. Za škody, vzniklé neodborným zacházení a používání, nenese f. Cilio žádné
záruky.
víko
zásobník na zrnkovou kávu

nastavení množství

start - tlačítko
zásobník na mletou kávu
nastavení hrubosti mletí

Hrubé-5 / jemné mletí-1
Bezpečnostní pokyny
- zkontrolujte zda napětí v síti odpovídá údajům na typovém štítku (střídavý proud).
- přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých ploch
- po použití mlýnku, před čištěním nebo případnou opravou je třeba odpojit zařízení se sítě
- přístroj je určen pouze na mletí kávy. přístroj je určen pouze pro domácí použití.
- přístroj používejte pouze krátkodobě, pokud melete větší množství, je třeba po 2 min. provozu
nechat mlýnek ca. 3 min. v klidu
- max. objem náplně -100 gr.
- zásobník je také určen pro výše určené množství, při přeplnění hrozí zastavení
- pokud vyjmete zásobník, nesmíte zapínat přístroj, hrozí nebezpečí úrazu!
- děti nerozpoznají hrozící nebezpečí, nenechávejte je proto bez dozoru
- po použití přístroje, pro zamezení nebezpečí, vždy vytahujte přívod. kabel ze zásuvky
- přístroj mějte vždy pod dozorem, neodborným použitím zaniká nárok na záruku
- pokud je přístroj nebo přívodní kabel poškozen, ihned vtáhněte zástrčku ze zásuvky
- na spodku přístroje jsou gumové podložky. Moderní nábytek je vybaven různými druhy laků a
je třeba jej čistit vždy odpovídajícím čistidlem. Není možné proto zcela vyloučit, že tyto
prostředky mohou napadnout gum. podložky a tyto změknou. Případně podložte přístroj
neklouzavou podložkou.
Při neodborné zacházení nebo špatné obsluze nelze převzít záruku za eventuální škody.
- naše elektropřístroje odpovídají všem platným bezpečnostním předpisům. Opravy svěřte
pouze odborným a autorizovaným opravnám. Neodborná oprava může ohrozit uživatele.
Stupeň mletí
- na přístroji lze plynule nastavit hrubost mletí, od jemného po hrubé. Nastavení provádějte
pouze při spuštěném motoru, jinak by mohlo dojít k zaseknutí zrnek kávy v mlecím kotouči.
Hrozí nebezpečí zablokování motoru.
- Pozice – 1 : jemné mletí
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- Pozice – 5 : hrubé mletí
Uvedení do provozu
1. víko, plnící trychtýř a zásobník před prvním použití vyčistěte a osušte.
2. napojte zástrčku do zásuvky
3. naplňte trychtýř a nasaďte víko. Pootočením spínače (3) nastavte množství.
4. stiskněte startovací tlačítko, mletí skončí po vypotřebování množství automaticky
5. v žádném případě nepřekračujte délku mletí – 2 min.
6. po zastavení motoru vyjměte zásobník a kafe nasypte přímo do filtru automatu na kávu
7. pro zvýraznění chuti, by jste si měli namlít pouze množství pro okamžitou spotřebu
Upozorněn: pokud se nespustí motor, může být blokován kávovými zrnky. Nastavte proto
nejvyšší hrubost mletí a při spuštěném motoru vraťte na nastavenou hodnotu.
Záruční list/záruka
(platí pouze v NSR)
F. cilio tisch-accessoires GmbH odpovídá a přebírá záruku na dobu dvou let od data nákupu za přístroje
zakoupené v NSR. Naše přístroje jsou vyrobené s nejvyšší kvalitě. Pokud zjistíte Chybu, řiďte se následujícími
pokyny:
1. pokud není chyba v obsluze, zašlete vyplněný záruční list nebo pokladní doklad spolu s popisem chyby na
níže uvedenou adresu. Za nepojištěné nebo poškozené zásilky nepřebíráme žádnou záruku.
Pozor: nepřebíráme nevyplněné a na doručovatele určené zásilky. Doporučujeme proto poradit se při vyplňování
reklamce s naší odbornou prodejnou.
2. záruka, dle volby f. cilio, se vztahuje ne odstranění vady nebo nahrazení produktu. Další nároky nepřebíráme.
3. záruka zaniká, pokud došlo k neodbornému/nechtěnému apod. zacházení, neodbornou opravou a/nebo
poškozením, které vzniklo běžným opotřebování při provozu.
Záruční list je dokument. Nesprávné vyplnění a změny jsou důvodem k zániku záruky.
Místem soudního plnění je místně příslušný soud v městě Solingen.
cilio tisch-accessoires GmbH
Höhscheider Weg 29
42699 Solingen
Germany
www.cilio.de
Datum, razítko prodejce

Kontakt: MOBAX ČR s.r.o., Velvarská 6, 252 62 Horoměřice, tel +420 233 920 408,
email: welcome@mobax.cz
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