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ELEKTRICKÝ KÁVOMLÝNEK 
 

 KM 3873 
 
PŘÍRUČKA UŽIVATELE 

 
 Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho prvním použitím si prosím přečtěte celou příručku – 

obsahuje důležité informace pro bezpečné využití všech vlastností mlýnku. Příručku uložte pro případ její další potřeby. 

 Mlýnek je určen pro občasné mletí kávy, koření apod. ingrediencí v domácnostech. Nepoužívejte jej pro profesionální účely 
nebo pro účely jiné než uvedené v tomto návodu. 

 Min. po dobu záruky na mlýnek doporučujeme uložit použitý balicí materiál, dodávané příslušenství a pokladní doklad. 
Balicí materiál mlýnku je plně recyklovatelný, při jeho pozdější likvidaci postupujte podle místně platných předpisů. Event. 
použité plastové fólie ukládejte mimo dosah dětí.  

 
Popis mlýnku 

 
 

1. Víko zásobníku zrnkové kávy. 
2. Zásobník zrnkové kávy. 
3. Skříňka mlýnku. 
4. Knoflík pro nastavení množství mleté zrnkové kávy. 
5. Síťový kabel (na zadní straně skříňky mlýnku). 
6. Prostor pro uložení svinutého síťového kabelu a typový štítek mlýnku (na spodní straně 

mlýnku). 
7. Mlecí kroužek. 
8. Stupnice pro nastavení stupně mletí zrnkové kávy (1 - 10). 
9. Nádoba na umletou kávu. 
10. Víčko nádoby na umletou kávu. 
11. Tlačítko pro zapnutí mlýnku. 

 
 
 
Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení. 
 
 
Napájení mlýnku 

 Pro napájení mlýnku je jeho výrobcem specifikováno střídavé napětí o hodnotě uvedené na typovém štítku mlýnku. Napětí 
elektrické sítě v místě používání mlýnku zjistíte např. na štítku elektroměru. 

 Nepřipojujte mlýnek k jinému než na typovém štítku mlýnku uvedenému napětí – nedodržením tohoto pokynu riziko úrazu 
elektrickým proudem nebo vzniku požáru. 

 Mlýnek připojte k řádně instalované (především uzemněné) síťové zásuvce opatřené funkčním ochranným kolíkem.V 
případě jakýchkoliv pochybností o správné instalaci síťové zásuvky zásuvku nepoužívejte a kontaktujte odbornou firmu.   

 
Pro bezpečné používání mlýnku 

 Před použitím mlýnku překontrolujte, zda nejsou mlýnek a jeho síťový kabel poškozeny. Nepoužívejte poškozený mlýnek 
popř. mlýnek s poškozeným síťovým kabelem, mlýnek, který upadl nebo je poškozen 

 Nerozebírejte mlýnek, na mlýnku neprovádějte žádné úpravy. Bude-li mlýnek vyžadovat opravu kontaktujte odbornou firmu. 

 Chraňte síťový kabel mlýnku před poškozením. Neveďte kabel přes ostré hrany, nepřenášejte mlýnek držením za kabel. 
Neponechávejte síťový kabel mlýnku viset přes hranu stolu nebo kuchyňské linky – riziko stažení mlýnku dětmi a / nebo 
domácími zvířaty.  

 Neodpojujte mlýnek od síťové zásuvky tahem za kabel – riziko poškození vodičů kabelu / vytržení síťové zásuvky ze stěny. 
Při odpojování síťového kabelu od síťové zásuvky držte kabel za vidlici. 

 Neovíjejte síťový kabel okolo mlýnku – kabel ukládejte do k tomuto určeného úložného prostoru.   

 Nedovolte aby mlýnek používaly děti popř. osoby psychicky nebo fysicky nezpůsobilé k rozpoznání rizik možných při jeho 
používání. Nedovolte aby si děti s mlýnkem hrály a to i s mlýnkem nepřipojeným k elektrické síti. 

 Mlýnek ukládejte mimo dosah dětí. 

 V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání mlýnku jako jsou např. výskyt charakteristického zápachu 
pálící se izolace nebo dokonce dýmu neprodleně odpojte mlýnek od síťové zásuvky a s dalším používáním mlýnku vyčkejte 
na výsledek jeho kontroly pracovníkem s odpovídající kvalifikací.  

 
Důležitá upozornění 

 Před zapnutím mlýnku nasaďte na mlýnek víčko.  

 Před sejmutím víčka mlýnku vyčkejte na úplné zastavení pohyblivých dílů mlýnku. 

 Vyčištění mlýnku (otřením suchou utěrkou po jeho předchozím odpojení od elektrické sítě) je nutné po každém jeho použití. 
V žádném případě nečistěte mlýnek pod tekoucí vodou nebo ponořením do vody. 

 Nepoužívejte mlýnek mimo místnosti, nedotýkejte se mlýnku nebo síťového kabelu mlýnku mokrýma rukama. 

 Pro zabránění přehřátí mlýnku a jeho poškození neponechávejte mlýnek zapnutý po dobu delší než 2 minuty – 
před dalším použitím mlýnku ponechejte mlýnek 10 minut vychladnout. 
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 Po použití mlýnek odpojte jej od elektrické sítě. Neponechávejte mlýnek připojený k elektrické síti bez trvalého dohledu.   
 
Použití mlýnku 
Před prvním použitím mlýnku 

Vyčistěte mlýnek podle pokynů uvedených v odstavci „Udržování a ošetřování mlýnku“  - viz další text návodu. 
Nastavení stupně mletí kávy 

Nastavení je možné v několika krocích a to podle dalšího použití umleté kávy Pro zabránění problémům je nutné nastavení 
stupně mletí kávy provádět před naplněním mlýnku zrnkovou kávou. Pokud je nutná změna nastavení stupně mletí kávy je tuto 
nutno provést za chodu motoru mlýnku 
Pro nastavení stupně mletí kávy nastavte otáčením zásobníku na zrnkovou kávu šipku na zásobníku proti požadovanému bodu 
na stupnici: 
 
  1 Pro kávovary používané pro přípravu expressa   
  2 - 7 Pro automatické kávovary 
  8 - 10 Pro přípravu „normální“ kávy (bez použití kávovaru)  
 
Naplnění mlýnku zrnkovou kávou 

 Sejměte víčko zásobníku na zrnkovou kávu a naplňte zásobník.  

 Kapacita zásobníku: max. 150 gramů. 
 
Nastavení množství mleté kávy 

 Mlýnek vyhovuje znalcům požadujícím pro přípravu kávy čerstvě umletou zrnkovou kávu. 

 Pro umletí požadovaného množství zrnkové kávy nastavte knoflík pro nastavení množství umleté kávy do požadované 
polohy. Mlýnek umožňuje specifikovat množství umleté kávy pro 2 – 10 šálků kávy. Množství kávy potřebné pro uvaření x 
šálků kávy specifikované k tomuto používaným knoflíkem je pouze přibližné a závisí jak na individuálních požadavcích tak 
na druhu použité kávy, jejím upražení, stupně jejího umletí a řadě dalších, zde neuvedených faktorů. 

 Umletá káva je zachycována ve sběrné nádobě na umletou kávu s kapacitou cca 100 gramů umleté kávy.  
 
Postup mletí zrnkové kávy 

 Překontrolujte upevnění víka k zásobníku zrnkové kávy a potom upevněte zásobník k mlýnku. 

 Vložte vidlici síťového kabelu mlýnku do síťové zásuvky. 

 Stlačte tlačítko pro zapnutí mlýnku. 

 Po umletí naprogramovaného množství kávy potřebného pro přípravu požadovaného počtu šálků kávy bude mlýnek 
vypnut. Při požadavku na ukončení mletí kávy před umletím jejího naprogramovaného množství znovu stlačte tlačítko pro 
zapnutí mlýnku. 

 Vyjměte vidlici síťového kabelu mlýnku ze síťové zásuvky. 

 Před sejmutím zásobníku na zrnkovou kávu z mlýnku vyčkejte na zastavení pohybu všech pohyblivých dílů mlýnku. Potom 
otáčením zásobníku proti směru pohybu hodinových ručiček vyrovnejte šipku na zásobníku se stupnicí a sejměte zásobník 
z mlýnku. 
Nepoužitou umletou kávu uschovejte v dobře uzavřené nádobě. Tuto kávu doporučujeme co možná dříve spotřebovat. 

 
Udržování a ošetřování mlýnku 

 Před čištěním mlýnek vypněte a odpojte jej od elektrické sítě. 

 Pro zabránění úrazům elektrickým proudem používejte pro čištění skříňky mlýnku vlhký (nikoliv mokrý) hadřík, v žádném případě nečistěte 
skříňku nebo síťový kabel mlýnku pod tekoucí vodou, neponořujte mlýnek do vody.  

 Pro čištění mlýnku nepoužívejte čisticí prostředky způsobující otěr, ředidla nebo rozpouštědla – mohou poškodit povrchovou úpravu 
skříňky mlýnku. 
Odnímatelné díly mlýnku (zásobník na zrnkovou kávu a jeho víčko, sběrnou nádobu na umletou kávu atd.) umyjte ve vlažné vodě 
s přídavkem doporučeného množství mírného saponátu používaného pro mytí nádobí. 
Před kompletací mlýnku ponechejte vyčištěné popř. umyté díly mlýnku dokonale uschnout. 

 Pro vyčištění dílů mlýnku přicházejících do styku s mletou kávou sejměte z mlýnku zásobník na zrnkovou kávu a potom z mlýnku vyjměte 
mlecí kroužek. 

 Pro vyčištění kroužku a dílů mlýnku přicházejících do styku s mletou kávou použijte malý měkký kartáček. S díly zacházejte opatrně – mají 
velice ostré hrany. 

 Při montáži mlecího kroužku na původní místo věnujte pozornost tomu, aby zoubky kroužku zapadly do odpovídajících vybrání dílů sestavy 
mlýnku.    

 
V případě problémů … 
Mlýnek nemele a vydává vysoký zvuk 
Zrnka kávy se hromadí v dráze pohybu zrnek k mlecímu mechanismu mlýnku. Pro potlačení tohoto jevu odpojte mlýnek od elektrické sítě 
nastavte stupeň mletí kávy na hodnotu 1 a lžičkou promíchejte obsah zásobníku zrnkové kávy. 
 
Mlýnek nelze zapnout popř. po zapnutí mlýnku mlýnek vydává abnormální hluk podobný hluku vznikajícímu při přetížení mlýnku 
Došlo k ucpání mlýnku. Odpojte mlýnek od elektrické sítě a důkladně vyčistěte mlecí mechanismus mlýnku. 
 
Pokyny pro správnou likvidaci výrobku 
Tento výrobek je označen jako výrobek, na který se vztahuje směrnice 2002/96/EC o  
likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení.  

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s 
výrobkem zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro likvidaci použitých elektrických a 
elektronických zařízení šetrnou k životnímu prostředí. Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku potenciálních rizik pro životní 
prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady.  

Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin pro příští generac  
  


