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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující 
bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější 
použití nebo pro nové uživatele. 
Při používání přístroje pečlivě postupujte podle těchto 
bezpečnostních předpisů.
Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené 
na etiketě produktu.
Pokud je zařízení používáno v přítomnosti dětí, je vyžadován dohled.
Čepele jsou ostré, manipulujte s nimi opatrně.
Nenechávejte přístroj během fungování bez dozoru.
Pokud zařízení necháte bez dozoru a před montáží, demontáží 
nebo čištěním, vždy jej odpojte od napájení.
Pozor: Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit 
výrobce, obraťte se na oficiální technickou asistenční službu, 
abyste se vyhnuli nebezpečí.
Před výměnou příslušenství nebo blízkých částí, které se 
pohybují, když je zařízení v provozu, vypněte zařízení a 
odpojte jej od napájení.
Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáno 
výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem 
nebo zranění osob.
Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo jiného povrchu, 
ani se nesmí dostat do kontaktu s horkými povrchy.
Nepřipojujte zařízení k napájení, dokud není úplně 
smontováno a vždy je odpojte před demontáží zařízení nebo 
manipulací s nožem.
Krátkodobý provoz. Nepoužívejte zařízení při plné rychlosti déle 
než 1 minutu. Potom jej používejte nejméně o 10 minut později.
Přístroj by neměl být používán dětmi do 8mi let. Tento 
přístroj může být používán dětmi od 8mi let, pokud jsou pod 
neustálým dozorem.
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Udržujte přístroj a jeho kabel z dosahu dětí mladších 8mi let.
Tento produkt může být používán osobami s mentálním, 
fyzickým nebo senzorickým omezením, nebo osobami, kterým 
chybí zkušenost nebo znalost, pokud jsou pod dohledem nebo 
jim bylo vysvětleno bezpečné fungování přístroje a rozumí 
nebezpečím, které z tohoto používání plynou.
Neprovádějte více než tři kola bez přerušení. Před 
pokračováním v procesu nechte zařízení vychladnout na 
pokojovou teplotu.
Nepoužívejte venku.
Pokud zařízení nepoužíváte, před nasazením nebo vyjmutím 
součástí a před čištěním, odpojte jej ze zásuvky.
Abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem nebo 
zranění osob, neponořujte mixér, jeho šňůru nebo vstupní 
otvor do vody nebo jiné kapaliny.
Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
Varování: Nesprávným používáním produktu hrozí poškození.

1. ČÁSTI A SLOŽENÍ

1. Víko

2. Nože

3. Základní tělo

Obr. 1

2. PŘED POUŽITÍM

Po vyjmutí obalu se ujistěte, že je produkt kompletní a neporušený a že je dodáván s 
veškerým příslušenstvím. Nepoužívejte zařízení, pokud je viditelně poškozeno, kontaktujte 
oficiální technickou podporu Cecotec.
Připojte přístroj. Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém 
štítku. Pokud zásuvka neodpovídá vstupnímu konektoru na zařízení, vyměňte ji za vhodný 
model nebo vyměňte zástrčku za kvalifikovaného profesionála.
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3. FUNGOVÁNÍ

Umístěte zařízení na rovný povrch.
Otočte víkem nádoby proti směru hodinových ručiček a zvedněte jej.
Do nádoby vložte požadované množství kávových zrn.
Uzavřete víko bezpečným otočením ve směru hodinových ručiček. Bezpečnostní 
mechanismus zabraňuje jeho zapnutí, pokud není kryt správně připevněn.
Nepokoušejte se výrobek používat, pokud není kryt na svém místě.
Odstraňte požadované množství kabelu a zapojte kabel do zásuvky.
Stisknutím víka aktivujte mlýnek na kávu a přidržte jej, dokud nedosáhnete požadované 
úrovně mletí.
Odpojte jednotku a připravte si nádobu, do které se vloží mletá káva.

4. DOPORUČENÍ K POUŽITÍ:

Vždy udržujte víko kávové nádoby pevně zavřené, aby byla zachována chuť a vůně kávových zrn.
V každém okamžiku rozemelte pouze potřebné množství kávy.
Nikdy nenaplňujte nádobu na fazole.
Odhadněte lžíci luštěnin na šálek (např. 4 lžíce kávových zrn na 4 šálky). Postupem času 
budete optimalizovat množství podle vašich představ.
Mletá káva mletá v mlýnku se může stát žluknutou a ovlivnit chuť. Po každém použití 
nezapomeňte vyčistit mlecí misku, listy a víko.
Tento mlýnek dokáže zpracovávat pouze suché a křehké jídlo. Nemelte olejnatá semena 
(např. arašídy) nebo tvrdá jídla (např. rýže).

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním zařízení vždy odpojte. Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, 
neponořujte kabel, zástrčku ani hlavní tělo do vody ani jiné kapaliny.
Odstraňte kávové mleté   štětcem. Nedotýkejte se čepele, protože bude velmi ostrá.
Nedávejte tělo přístroje do vody.
Chcete-li odstranit zbytky nebo aroma, které zbyly z ořechů, namíchejte v misce lžičku jedlé 
sody a poté ji důkladně očistěte.
Všechny odnímatelné části jsou na horní polici bezpečné pro mytí v myčce. Nepokládejte 
žádné části na spodní polici. Nikdy neponořujte dno brusky do vody nebo jiné kapaliny.
Vnější část přístroje očistěte měkkým hadříkem.
Přebytečný kabel uložte tak, že jej postupně vkládáte do úložného prostoru pro kabely na 
základně jednotky.
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6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Reference produktu: 01502 
Výkon: 200 W
Napětí a frekvence: 220~240 V/50 Hz 
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku 

7. RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ) specifikuje elektrospotřebiče, které se nemají recyklovat 
spolu s ostatním komunálním odpadem. Tyto elektrospotřebiče se musí 
zlikvidovat samostatně, aby se tak dosáhlo co nejlepší recyklace a využití 
materiálů, a tímto se omezil dopad, který by lidé mohli mít na životní prostředí.
Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost zlikvidovat tento 

produkt správně. Pro obdržení detailních informací o nejvhodnějším možném způsobu 
naložení s vaším elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte místní úřady.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že zákazník disponuje fakturou 
nebo dokladem o koupi a produkt je v perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním 
způsobem tak, jak je uvedeno s v tomto návodu na použití.
Záruka nezahrnuje:
Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu anebo užitnost, byl špatně používán, utrpěl 
náraz, byl vystaven vlhkosti, ponořen do tekutiny nebo jiné korozivní substance, a jakoukoli 
vinu připsatelnou spotřebiteli.
Pokud byl produkt rozmontován, modifikován anebo opravován servisem neautorizovaným 
oficiálním servisem Cecotec.
Pokud byl problém zaviněn normálním používáním a opotřebením součástek.
Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 let na základě platné 
legislativy, s výjimkou spotřebních dílů. V případě špatného zacházení ze strany spotřebitele
není záruční servis odpovědný za opravu.

Pokud byste někdy zjistili s přístrojem problém nebo máte nějaký dotaz, spojte se okamžitě s 
oficiálním Technickým asistenčním servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.
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