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Návod k použití
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Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou
vyhrazeny bez upozornění.
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Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Nádobu a víko vyčistěte štětcem nebo
suchou utěrkou.
Víko můžete omýt studenou nebo
vlažnou vodou.
Plášť otřete vlhkou utěrkou.

Čistění

Káva espreso vyžaduje „jemné“ mletí
bez ohledu na druh zrnkové kávy
a stupeň pražení.
Postupujte proto, prosím, následovně.
Kávu na espreso vložte do nádoby
kávomlýnku a melte dle následující
tabulky:
16 g na 2 šálky doba mletí max. 10 sek.
32 g na 4 šálky doba mletí max. 15 sek.
64 g na 8 šálků doba mletí max. 25 sek.
K dávkování zrnkové kávy můžete
použít odměrku, která je u kávovarů.
Náplň odměrky je cca 8 g.
Filtrační proces pro dva šálky espresa
trvá cca 30 sekund. Trvá-li déle,
musíte prodloužit dobu mletí kávy. Při
změně značky espreso kávy je
možné, že se doba mletí změní.

Mletí kávy pro kávovary na
espreso

Náplň
10 g melte max. 20 sekund
40 g melte max. 25 sekund
75 g melte max. 30 sekund.
Při kratších časem mletí dostanete
hrubší mletou kávu.
Dodržujte pokyny o stupni mletí
v Návodu k použití Vašeho kávomlýnku.
Uvolněte spínač a víko sundejte teprve
tehdy, když se zastaví sekací nože.
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Vložte požadované množství kávy.
Nasaďte víko s bezpečnostním
spínačem.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Spínač stiskněte směrem dolů.
Pozor
Jemnost mletí kávy se řídí množstvím
Plášť s motorem a přívodní kabel
naplněné kávy a dobou mletí.
neponořujte do vody a nemyjte pod
tekoucí vodou.

Mletí kávy

Nádobu můžete naplnit až 75 g kávy.

Objem

Ve spotřebiči melte pouze kávu.
Spotřebič se rozeběhne jen tehdy,
když je důkladně nasazeno víko
s bezpečnostním spínačem. Po
trojnásobném použití spotřebiče bez
přerušení je nutná přestávka
v provozu cca 60 minut.
Pokud spotřebič nepoužíváte a při
čistění vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
Spotřebič nevyžaduje údržbu. Při
závadě je možná pouze výměna
celého spotřebiče.
Výměna samotného přívodního
kabelu není přípustná.

Pozor

1. Průhledné víko s bezpečnostním
spínačem.
2. Plášť.
3. Nádoba.
4. Sekací nůž.

Popis spotřebiče

Viz typový štítek na spodní straně
spotřebiče.
Spotřebič odpovídá směrnici EG
č 76/889/EEC o radiovém odrušení
a doplňku č. 82/499.

Napětí a typ
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