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PC – KSW 1021 N mlýnek na kávu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návod k použití 
Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Věříme, že s jeho používáním budete spokojeni. 
 
Bezpečnostní pokyny 
Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte si tyto pokyny včetně záruky, pokladního 
dokladu a pokud možno i krabice s vnitřním obalem. Pokud tento přístroj dáte ostatním osobám, předejte jim také tento návod k 
obsluze. 
 

• Přístroj je určen výhradně pro soukromé účely a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití. 

• Nepoužívejte ho venku. Uchovávejte ho mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte 

do žádné kapaliny) a ostrých hran. Přístroj nepoužívejte s mokrýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě 

jej odpojte od sítě. 

• Při čištění nebo odkládání spotřebiče ho vždy vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel 

a vyjměte připojené příslušenství. 

• Nepoužívejte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste přístroj vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku  ze 

zásuvky. 

• Přístroj a síťový kabel musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Pokud se zjistí poškození, nesmí se spotřebič 

používat. 

• Používejte pouze originální náhradní díly. 

• Pro zajištění bezpečnosti dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah. 

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče 

bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou 

uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo 

dosah dětí mladších 8 let. 

•  



 

VAROVÁNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení! 

Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení 

VAROVÁNÍ: 

• Pokud je spotřebič bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním, vždy odpojte spotřebič od sítě. 

• Nepohybujte s žádnými bezpečnostními spínači. Nesprávné použití přístroje může mít za následek zranění. 

• Tento spotřebič nesmí používat děti. 

• Přístroj a jeho  napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí. 

• Děti si s přístrojem nesmí hrát. 

• Spotřebiče mohou obsluhovat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými 

zkušenostmi nebo znalostmi, pokud jsou pod dozoren nebo obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a 

porozuměly příslušným rizikům. 

• Přístroj neopravujte sami. Vždy se obraťte na autorizovaného technika. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn 

výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí. 

 

UPOZORNĚNÍ: Přístroj neponořujte do vody ani za účelem čištění. Dodržujte prosím pokyny uvedené v kapitole „Čištění“. 

 

Použití 

Tento přístroj slouží jako mlýnek na káv. Přístroj používejte pouze k sekání potravin. Je určen pro zpracování malých množství. Je 

určen pro použití v domácnostech a podobných aplikacích. Lze jej používat pouze způsobem popsaným v návodu k použití. 

Jakékoli jiné použití není považováno za použití v souladu s požadavky a může vést k materiálním škodám nebo dokonce ke 

zraněním osob. Výrobce nepřebírá za žádných okolností žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití. 

 

Rozbalení 

1. Vyjměte přístroj z obalu. 

2. Odstraňte veškerý obalový materiál jako jsou fólie, výplň, držáky kabelů a karton. 

3. Zkontrolujte úplnost dodávky. 

4. V případě, že obsah balení bude neúplný nebo pokud zjistíte poškození, nedávejte spotřebič do provozu. Vezměte to 

okamžitě zpět prodejci a domluvte se s ním na postupu řešení. 

POZNÁMKA: Na přístroji mohou být umístěny zbytky prachu nebo zbytků z výroby. Doporučujeme čistit spotřebič podle popisu v 

části „Čištění“. 

 

Rozsah dodávky 

1x Základna zařízení 

1x Nádoba pro mlýnek na kávu s krájecí čepelí 

1x Nádoba s řezacím nožem 

1x Víko 

 

Přehled komponent 

1. Bezpečnostní spínač s vedením 

2. Vodítka pro montáž nádob 

3. Držák víka s pružinou 

4. Označení „Zámek nádoby“ 

5. Nádoba na mlýnek na kávu s krájecí čepelí 

6. Nádoba pro s řezacím nožem 

 

Montáž zařízení 

1. Umístěte nádobu na základnu spotřebiče. Dodržujte vodítka (2) na základně spotřebiče. 

2. Zatlačte nádobu směrem dolů a současně ji utáhněte ve směru hodinových ručiček. Musí slyšitelně zapadnout. 

3. Zavřete přístroj víčkem. Ujistěte se, že je ve vodítku (1). 

 

Poznámky k použití 

Umístění - Jako místo je vhodný neklouzavý, rovný povrch. 

Napájecí kabel - Rozviňte napájecí kabel od spodní části. 



Elektrické připojení - Zkontrolujte, zda síťové napětí, které chcete použít, odpovídá napětí na přístroji. Informace o tom 

naleznete na typovém štítku na základně spotřebiče. Napájecí kabel připojte k řádně nainstalované zásuvce s ochranným 

kontaktem. 

Zapnutí/Vypnutí - Přístroj zapnete zatlačením víka dolů. Když pustíte víko, spotřebič se vypne. 

POZNÁMKA: Motorový pohon spotřebiče je vybaven bezpečnostním spínačem (1). Pokud nelze přístroj zapnout, zkontrolujte 

správné usazení víka. 

Pulzní provoz - Zatlačte víko směrem dolů v určitém intervalu (což znamená střídavé stisknutí a uvolnění), což je způsob, jakým 

dosáhnete pulzní operace. 

Krátkodobý provoz - Přístroj je vhodný pro krátkodobý provoz maximálně 30 sekund. Spotřebič používejte pouze po tuto dobu 

nejvýše třikrát. Před opětovným použitím nechte vychladnout na pokojovou teplotu. 

Množství náplně - Dodržujte označení v nádobách. Nepřekračujte označení MAX. 

 

Používání zařízení 

Mlýnek na kávu 

1. Nainstalujte nádobu s krájecím nožem (5). 

2. Do nádoby přidejte kávová zrna. Dodržujte označení MAX. Nádobu nepřeplňujte! 

3. Nasaďte víko. 

4. Držte základnu přístroje jednou rukou. Druhou rukou zatlačte víko směrem dolů. Bruska začne sekat. Když pustíte víko, 

spotřebič se vypne. 

5. Pro dosažení optimálního výsledku pracujte v pulzním provozu. To vám pomůže kontrolovat úroveň hrubosti zrn. 

6. Pro vyprázdnění nádoby sejměte víko. 

 

V následujícím textu jsou uvedeny některé poznámky týkající se stupně hrubosti zrn a zamýšleného účelu. Upozorňujeme, že se 

jedná pouze o odhadované hodnoty. Změny mohou nastat například v důsledku třídění a pražení kávových zrn. 

Jemné  - espresso 

Jemné/Střední - kávovar 

Střední  - ruční filtr 

Střední/Hrubé - káva 

Hrubé  - z konvice 

 

Mlýnek 

Přístroj je velmi vhodný pro krájení malých množství následujících potravin, například: 

Vařená vejce  50 g  10-15 sekund 

Bylinky   5-10 g  15-20 sekund 

Oříšky   30 g  15-20 sekund 

Mandle   30 g  15-20 sekund 

Cibule   80 g  15-20 sekund 

Česnek   50 g  15-20 sekund 

Parmazán  25 g  15-20 sekund 

Pečivo   25 g  15-20 sekund 

 

POZNÁMKA: 

• Suché potraviny nebo potraviny s malým obsahem tekutin zpracovávejte pouze v suchém stavu. 

• Dodržujte označení MAX. 

• Nejprve odřízněte potraviny přibližně na 2cm kousky. 

• Čokoláda v tomto přístroji nelze nasekat. V důsledku ohřívání by se mohla roztavit. 

• Pokud nebudete s výsledkem spokojeni, odstraňte část obsahu a zpracujte menší množství. 

 

1. Smontujte nádobu se sekacím nožem (6). 

2. Vložte potraviny do nádoby. 

3. Nasaďte víko. 

4. Držte základnu přístroje jednou rukou. Druhou rukou zatlačte víko směrem dolů. Řezací kotouč začne sekat. Když pustíte 

víko, spotřebič se vypne. 

5. Odstraňte víko pro vyprázdnění nádoby. 



 

Ukončení provozu 

1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. 

2. Sejměte víko. 

3. Otočte nádobu proti směru hodinových ručiček. 

4. Vyčistěte spotřebič podle popisu v části „Čištění“. 

 

Síťový kabel 

Síťový kabel může být navinut na základně. 

 

Čištění 

VAROVÁNÍ: 

• Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku. 

• V žádném případě neponořujte spotřebič do vody. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo  

požáru. 

• Řezné plochy nožů jsou ostré. Hrozí nebezpečí zranění! S nimi zacházejte s nezbytnou péčí! 

POZOR: 

• Nepoužívejte drátěný kartáč nebo jiné abrazivní předměty. 

• Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky. 

• Vnější část základny spotřebiče čistěte pouze vlhkou utěrkou. Poté ji osušte suchým ručníkem. 

• Suché zbytky potravin, které zůstaly v nádobách, můžete čistit měkkým suchým kartáčkem. 

• Pokud jste zpracovali potraviny s nízkým obsahem přirozené kapaliny, vyčistěte obě nádoby a víko ručně v oplachové lázni. 

• Před opětovným namontováním spotřebiče nechte části dobře vyschnout. 

 

Uložení 

• Spotřebič vyčistěte podle popisu a nechte jej zcela vyschnout. 

• Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej nebudete delší dobu používat. 

• Přístroj vždy skladujte mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě. 

Technické údaje 

Model: PC-KSW 1021 N 

Napájení:                        220-240 W AC, 50/60 Hz 
Příkon:                                          200 W 
Třída ochrany:  II 
Váha netto:                                 přibližně 1 kg 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická 

kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických 

předpisů. 

Vyhrazujeme si technické změny! 

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 
Význam symbolu „Popelnice“ 

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a 

odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a 

lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení 

starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně 

správních celků nebo obecního úřadu. 

Obal: 
krabice – tříděný sběr papíru (PAP) 

Problém Možná příčina Možné řešení 

Zařízení nefunguje. 

Zařízení není připojeno k napájení. Zkontrolujte zásuvku s jiným zařízením. 

Váš spotřebič je vybaven 
bezpečnostními spínači. Zabraňují 

nechtěnému spuštění motoru. 

Zkontrolujte správné uložení nádoby a / 
nebo víka. 

Byla aktivována ochrana proti přehřátí. 
Motor je příliš horký. 

Před opětovným zapnutím nechte 
přístroj alespoň 10 minut vychladnout. 

Zařízení je rozbité. 
Obraťte se na naše servisní oddělení 

nebo na odborníka. 



polystyren – tříděný sběr (PS) 
PE sáček – tříděný sběr (PE) 

Výrobek: 
kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 
 


