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Návod k použití  
 

04.03.2009   15:50:00 Uhr 

 

 
Všeobecné bezpečnostní pokyny 

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se 
záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. 
Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze. 

• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro 
komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním 
zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte 
přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte 
zástrčku ze zásuvky.  
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• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže 
nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě 
poruchy. 

• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. 
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

• Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, 
přístroj se již nesmí používat. 

• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, 
nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem 
pro zákazníky nebo jinou kvalifi kovanou osobou.  

• Používejte jen originální příslušenství. 
• Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“. 

• 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. 

 

Děti a slabé osoby 

• Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové 
pytlíky, kartón, styropor atd.).  

 VÝSTRAHA!  

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií.  

Hrozí nebezpečí udušení! 

• Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a 
duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by 
na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat. 

• Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají. 
Symboly v tomto návodu k obsluze 

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto 
upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.  

 VÝSTRAHA:  

Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a 

upozorňuje na možná rizika zranění. 

 POZOR:  

Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné 

předměty. 

 UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje Vás na tipy a informace. 
Tento spotřebič mohou používat dě  ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenos  a znalos , pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o 
používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Dě  si se spotřebičem nesmějí hrát. 
Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět dě , pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržovat 
spotřebič a jeho přívod mimo dosah dě  mladších 8 let. 
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Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj 

 VÝSTRAHA:  

Do mlecího zařízení nezasahujte žádnými nástroji 

nebo dokonce prsty. Nebezpečí úrazu! 

• Používejte přístroj jen tehdy, když je víčko řádně nasazeno. 
• Přístroj je vybaven ochranným spínačem, který brání tomu, aby mohl být přístroj používán bez víčka. 

Nepokoušejte se toto opatření obejít! 
• Po skončení mletí vyčkejte, až se nože úplně zastaví, teprve pak sejměte víčko. 
• Víčko není aretováno. Při přepravě zablokujte víčko. 

Uvedení do provozu 
• Před prvním použitím přístroj vyčistěte teplou vodou.  
• Mlecí prostor opatrně vytřete lehce navlhčeným hadříkem.  

Síťový kabel 

Odmotejte potřebnou délku síťového kabelu ze základového dílce. 

Elektrické připojení 

1. Před zastrčením zástrčky do zásuvky překontrolujte, zda síťové napětí, které chcete používat, souhlasí s 
hodnotou síťového napětí uvedeného na přístroji. Příslušné údaje najdete na typovém štítku. 

2. Připojte přístroj do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 Hz. 

Použití přístroje 
• Do mlecího prostoru nasypte požadované množství kávových zrn - max. 40 g. – a opět nasaďte víčko. 
• Jednou rukou přidržujte víčko na místě. Druhou rukou stiskněte vypínač. Bicí mechanismus začne s 

mletím. Přístroj se vypne, jakmile vypínač pustíte. 
• Zapínejte vypínač s přestávkami (tj. střídavě vypínač tiskněte a pouštějte), tak dosáhnete impulsního 

provozu. To Vám umožní lépe určit stupeň jemnosti mletí. 

Po nabytí určitého cviku zjistíte, jaký postup Vám vyhovuje. Zde uvádíme několik opěrných bodů, jaký stupeň 
jemnosti mletí kávy zvolit podle účelu použití. Berte prosím v úvahu, že se jedná jen o průměrné hodnoty. Ty 
se mohou měnit např. podle druhu a pražení kávových zrn. 

 jemné  – strojek na espreso 
jemné / střední  – kávovar střední   – ruční filtr střední / hrubé  – protlačovaná káva 
hrubé  – konvice 

Navíjecí zařízení pro síťový kabel 

Síťový kabel můžete navíjet na základový dílec. 

Čištění 

  VÝSTRAHA:  

•  Před čištěním vždy  vytáhněte přívodní kabel ze 

zásuvky.  
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•  Pro čištění přístroje ho nenořte v žádném případě 

do vody. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým 

proudem či požáru. 

  POZOR:  

•  Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné drhnoucí 

předměty.  

•  Nepoužívejte žádné ostré či drhnoucí čisticí 

prostředky. 

• Kryt je možné otírat mírně vlhkým hadříkem.  
• Zbytky kávy nashromážděné v mlecím prostoru můžete vymést měkkým suchým štětečkem.  
• Průhledné víčko můžete umývat v teplé vodě. Pak ho dobře do sucha utřete. 

Technické údaje 
Model: .......................................................KSW 3306 / KSW 3307 

Pokrytí napětí: ...........................................................230 V, 50 Hz 

Příkon: .................................................................................120 W Čistá hmotnost:  

...............................................................0,762 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.  

 

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. 


