
Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie 
przeczytać instrukcję obsługi. 

•  Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu,
jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało
przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej. 
Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać 
urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania 
słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w 
substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie 
obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest 
wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę 
(należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
•  Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie 
Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub 
w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze 
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
•  Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzo-
ru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy 
zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
•  Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel siecio-
wy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać 
korzystać z urządzenia.
•  W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz 
skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód 
zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być 
wymieniony u producenta lub w specjalnym zakładzie 
naprawczym albo przez wykwalifi kowaną osobę w 
celu uniknięcia zagrożenia.
•  Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.



•  Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych wskazówkach
dotyczących bezpiecznego użytkowania“.
Dzieci i osoby niepełnosprawne
•  Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie 
dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, 
styropian itp.).

 OSTRZEŻENIE! 

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo 
uduszenia!
•  To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym 
dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, motorycznych 
lub umysłowych lub nie posiadające niezbędnego doświadczenia 
i/lub wiedzy. Użytkowanie urządzenia przez takie osoby jest 
możliwe wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub po otrzymaniu 
wskazówek dotyczących używania urządzenia.
•  Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są 
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, 
aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

 OSTRZEŻENIE: 
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na 
potencjalne ryzyka obrażeń.

 UWAGA: 
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub 
innych przedmiotów.

 WSKAZÓWKA: 
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwadla urzą-
dzenia



 OSTRZEŻENIE: 
Nie dokonywać żadnych napraw za pomocą narzędzi lub pal-
ców w metalowej obudowie urządzenia. Niebezpieczeństwo 
skaleczenia!
•  Używać urządzenia tylko wtedy, gdy pewne jest, że pokrywa 
urządzenia jest prawidłowo założona.
•  Urządzenie wyposażone jest w bezpiecznik, który zapo-
biega uruchomieniu urządzenia bez pokrywy. Prosimy nie 
próbować obchodzić zabezpieczenia. 
•  Zanim zdjęta zostanie pokrywa prosimy odczekać po zakoń-
czeniu procesu mielenia do zatrzymania noży.
•  Pokrywa nie posiada blokady. Podczas transportu należy 
przytrzymywać pokrywkę.
Uruchomienie urządzenia
•  Oczyścić pokrywę przed pierwszym użyciem wykorzystując 
do tego ciepłą wodę.
•  Komorę mielenia wytrzeć lekko wilgotną ściereczką. 
Kabel sieciowy Odwiń z dolnej części potrzebną długość kabla 
sieciowego. Podłączenie elektryczne

1.  Zanim połączycie Państwo wtyczkę z gniazdkiem proszę 
sprawdzić, czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem urządzenia. 
Odpowiednie informacje znajdą Państwo na tabliczce identyfi 
kacyjnej urządzenia.
2.  Proszę podłączyć urządzenie do przepisowo zainstalowane-
go gniazdka z zestykiem ochronnym 230V, 50 Hz.
Wykorzystywanie urządzenia 
•  Wsypać żądaną ilość ziaren kawy do komory mielenia, 
jednakże nie więcej niż 40 g i zamknąć pokrywę. 
•  Przytrzymać ręką pokrywę w odpowiedniej pozycji. 
Nacisnąć drugą ręką przyciskwył/wł .Mechanizm mielący  
rozpoczyna mielenie. Urządzenie wyłączy się po zwolnieniu  
przycisku wł/wył. 
 Wciskać przycisk wł/wył okresowo (tzn. włączać i wyłączać), 
w ten sposóbosiągniecie Państwo pulsacyjny tryb działania. 
Pozwala on lepiej określić Państwustopień zmielenia. 



•  Po kilku razach wypróbują Państwo, jaki sposób jest dla 
Państwa najlepszy. Poniżej opisujemy kilka wskazówek 
odnośnie stopnia mielenia i wykorzystania dokonkretnego 
parzenia. Prosimy jednakże zwrócić uwagę, że chodzi tu 
o wartościśrednie. Zmiany mogą powstać w zależności od 
sposobu palenia i wielkościziaren. 

Drobno  – automat do espresso
Drobno/średnio  – ekspres do kawy
Średnio  – fi ltr ręczny
Średnio / grubo  – kawa ciśnieniowa
Grubo  – dzbanek
Zwijak do kabla sieciowego
Kabel sieciowy można zwinąć na dolnej części urządzenia.

Czyszczenie

 OSTRZEŻENIE: 
•  Zawsze przed rozpoczęciem procesu czyszczenia prosi-
my wyciągnąć wtyczkę zgniazdka elektrycznego. 
•  Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać w 
wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego 
lub pożaru.
 UWAGA: 
•  Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych 
przed-miotów. 
•  Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.
•  Obudowę można wytrzeć miękką, wilgotną ściereczką. 
•  Resztki kawy zbierające się w komorze mielenia można 
wyczyścić za pomocąmiękkiego pędzelka. 
•  Przezroczystą pokrywę można umyć w ciepłej wodzie, 
anastępnie dokładnie osuszyć. 

Dane techniczne

Napięcie zasilające: ..................................................230 V, 
50 Hz



Pobór 
mocy: ........................................................................120 W
Masa 
netto: ......................................................................0,762 
kg
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpie-
czeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy nisko-
napięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych!


