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Mlýnek  na  kávu,  který  jste  si  zakoupili,  byl  vyvinut  při  použití  nejmodernějších 
systémů informatiky a konstrukce.

Výsledkem je produkt vysoké hodnoty, který Vám poskytuje nejvyšší záruky jak pro 
fázi mletí, tak pro dávkování.

Při výrobě byly použity hodnotné materiály jako hliník nebo mosaz, které se ideálně 
hodí pro kontakt s potravinami.

Pro optimální fungování mlýnků popsaných v tomto návodu k obsluze by měla být 
nejvyšší  délka  pracovního  cyklu  10  minut  nepřetržitého  provozu  a  poté  5  minut 
pauza.

Návod k použití

1.1
Tento návod si klade za cíl poskytnout Vám nutné informace pro správnou instalaci, 
obsluhu i  údržbu a  péči  o  přístroj  a  zdůraznit  bezpečnostní  opatření,  která musí 
uživatel dodržovat.

Pro  optimální  používání  mlýnků  na  kávu  je  rozhodující  dbát  pozorně  pokynů 
obsažených v tomto návodu k použití.

V případě poruch se obraťte na nejbližší odborný servis.

Tento návod k použití je potřeba uchovat až do doby výměny přístroje a  musí být 
vždy snadno dostupný.

V tomto návodu k použití se používají některá speciální označení:

- tučně vytištěné části pro zdůraznění významu některých pojmů
- čísla v závorkách po určitém slově odkazují na určitou polohu této součástky ve 

schématu,  které se nachází  vedle nebo ve vyobrazení  vnějších částí  přístoje. 
např.: (1) kryt zásobníku

- symboly (Informace, Pozor)

  informace   varování

Označení

Na typovém štítku jsou nesmazatelně zapsány následující údaje:
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POZNÁMKA:  Výrobce  si  vyhrazuje  právo 
úpravy   jednotlivých  částí  přístroje 
v souladu  s požadavky  daného  trhu  a 
v souladu  s nejnovějším  technologickým 
vývojem.

Technické vlastnosti

Oblast použití

Mlýnky na kávu jsou určeny pro obchody či společnosti, ve kterých je vyžadováno 
použití mleté kávy nebo pro kavárny.

Tento mlýnek se smí používat výlučně pro mletí kávových zrn. Jakékoli jiné použití je 
považováno za nevhodné a nebezpečné.

POZNÁMKA: Výrobce neručí za škody vzniklé osobám a věcech nebo za škody 
vzniklé  na  přístroji  samém,  pokud nebudou dodrženy  bezpečnostní  pokyny 
obsažené  v tomto  návodu  k použití  nebo  za  škody  vzniklé  z důvodu 
nesprávného použití.

Model K.3 K.3 
Touch

K.3 
Elite

K.5 K.6 K.6 
Silenzio

K.8 
Silenzio

K.10 
Conic

110 V 93 W 93 W 93 W 190 W 190 W 190 W 270 W 370 W
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60 Hz 1620 
ot/min

1620 
ot/min

1620 
ot/min

1100 
ot/min

1100 
ot/min

1100 
ot/min

1030 
ot/min

265
ot/min

220 V
60 Hz

93 W
1650 
ot/min

93 W
1650 
ot/min

93 W
1650 
ot/min

245 W
1540 
ot/min

245 W
1540 
ot/min

245 W
1540
ot/min

245 W
1540 
ot/min

450 W
270

ot/min

220 V
50 Hz

93 W
1340 
ot/min

93 W
1340 
ot/min

93 W
1340 
ot/min

245 W
1300 
ot/min

245 W
1300 
ot/min

245 W
1300 
ot/min

245 W
1300
ot/min

450 W
340

ot/min

240 V
50 Hz

93 W
1375 
ot/min

93 W
1375 
ot/min

93 W
1375 
ot/min

245 W
1400 
ot/min

245 W
1400 
ot/min

245 W
1400 
ot/min

245 W
870

ot/min

450 W
340

ot/min

380 V
50 Hz

-
-

-
-

-
-

245 W
1390 
ot/min

245 W
1390 
ot/min

245 W
1390 
ot/min

245 W
920

ot/min

450 W
340

ot/min
Ø nožů

palce/mm 2,1/54 2,1/54 2,3/58 2,4/60 2,5/64 2,5/64 3,3/83 2,5/63
Výkon

lb/h – Kgh 
*

8,8/4 8,8/4 12,1/5,5 4,3/6,5 24,2/11 24,2/11 33/15 37,4/17

Celková
Kapacita

lb-gr
1,76/800 3,74/1.700

Kapacita
namleté 

kávy
lb-g *

0,44/200 0,66/300

Poloha 
páčky Dle vlastní volby buď vlevo nebo vpravo

Čistá 
hmotnost

lb-kg
12,1/5,5 14,3/6,5 18,7/8,5 25,5/11,6 31,9/14,5 31,9/14,5 33,4/15,2 37,5/17

V x Š x H
palce/mm

19,6 x 6,5 x 12,2 25 x 8,2 x 14,4
495 x 165 x 305 635 x 210 x 365

* tato produkce se vztahuje na kávu středního pražení namletou na espresso.

18.12.2007 5 z 18 Mlýnek na kávu



Vnější části

Vnější části K5 K6
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Vnější části K6S K8S K10C
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Vnější části K3 K3 Elite
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Vnější části K3 TOUCH
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Instalace

Všeobecná bezpečnostní upozornění

Technik si musí pozorně pročíst tento návod k použití dřív než se pustí do instalace 
přístroje.

Instalaci přístroje musí provádět vyškolený a autorizovaný odborník a musí při ní být 
dodrženy platné bezpečnostní a hygienické předpisy.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Obsluhujícím  může  být  pouze  zletilá  a  plně  zodpovědná  osoba.  Nezodpovědné 
osoby a děti nesmějí přístroj obsluhovat. 

Při provozu mlýnku je nutné dodržovat následující bezpečnostní předpisy:

• nepracujte naboso
• nedotýkejte se přístroje vlhkými částmi těla
• neponořujte přístroj do vody
• nevystavujte přístroj slunci nebo jiným povětrnostním vlivům 
• nevsunujte  žádné  předměty  do  vstupního  otvoru  nebo  do  otvoru,  kterým 

vypadává káva, pokud je přístroj v provozu (uvědomte si, že se nože mlýnku ještě 
po jeho zastavení nějakou dobu točí)

• při  odpojování  mlýnku tahejte  vždy  za  zástrčku,  nikdy  za  přívodní  kabel,  aby 
nedošlo ke zkratu

Umístění pro provoz

Přístroj musí být umístěn na rovné ploše v blízkosti přístroje na výrobu kávy.

Pro to, aby bylo možno využít ideálně výkon přístroje je třeba dodržet tyto minimální 
rozměry pracovní plochy:

310 mm šířka
400 mm hloubka
800 mm výška
(K5, K6, K6S, K8S, K10C)

310 mm šířka
365 mm hloubka
650 mm výška
(K3, K3 Elite, K3 Touch)
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Instalace mlýnku na kávu

Před připojením mlýnku na kávu se ujistěte, že

• údaje na typovém štítku přístroje souhlasí s charakteristikou sítě rozvádějící 
el. proud

• síla proudu instalace odpovídá výkonu přístroje
• je místo připojení přístroje k rozvodné síti chráněno odpovídajícími pojistkami
• je přístroj správně uzemněn v souladu s odpovídajícími předpisy

Tento mlýnek na kávu musí být provozován v pracovním prostředí s nejvyššími 
teplotami 25-30°C a nesmí být umístěn v prostorách (KUCHYNÍCH), ve kterých 
se provádí mytí pomocí proudu vody.

Nastavení

Příprava mlýnku na mletí kávy

U  modelů  Silenzio  nejprve  odstraňte  transportní  pojistku  (16)  a  uvolněte 
bezpečnostní pojistku (4).

U modelů K5, K6 a K10 uvolněte bezpečnostní pojistku.

Připravte plnící trychtýř. Za tímto účelem upevněte magnet za pomoci šroubu, který 
je součástí dodávky, na vnitřní stranu ochrany prstů (2). Ochranu prstů (2) umístěte 
do plnícího trychtýře a pomocí šroubu, který je součástí dodávky, ji upevněte (viz obr. 
1).
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(Jen pro modely K.5,K.6, K.8,K.10)

Plnící trychtýř přetáhněte přes regulátor mletí (7) a překontrolujte, zda je těsnění (3) 
v uzavřené  poloze.  Dotáhněte  plnící  trychtýř  utáhněte  pomocí  bezpečnostního 
kolečka (14) plnícího trychtýře.

Sejměte kryt plnícího trychtýře (1), naplňte plnící trychtýř kávou a kryt opět nasaďte 
(viz obr. 2).

Přístroj  připojte  k rozvodné  síti,  vypínač  (5)  přepněte  do  polohy  Zap  a  otevřete 
těsnění, abyste kávu vpustili dovnitř. Sejměte kryt dávkovače (8) a nastavte regulátor 
mletí  (7)  na  požadovaný  stupeň  hrubosti  mletí.  Otočením  ve  smyslu  pohybu 
hodinových  ručiček  bude  namletá  káva  hrubší  a  naopak  otočením  proti  směru 
pohybu hodinových ručiček bude namletá káva jemnější (obr. 3).

U  mlýnků  K3,  K3E  a  K3T  je  maximální  a  minimální  rozsah  regulátoru  mletí 
přednastaven z výroby jak pro hrubé tak pro jemné mletí „Espresso area“.

Oblast espressa se dá podle přání uživatele buď rozšířit nebo zúžit. Za tímto účelem 
posuňte šroubky, které označují okraj oblasti. 

    
                    Obr. 1                                   Obr. 2                                 Obr. 3

Existují tři rozdílné polohy pro každou z minimální a maximální hrubosti mletí. (Pozor: 
Tyto šroubky jsou samopřezné. Proto nemají jemné otvory žádný závit.)

U modelů Silenzio po nastavení regulátoru hrubosti mletí zamáčkněte bezpečnostní 
pojistku (4) do požadované polohy.

POZNÁMKA: Pokud káva protéká velmi pomalu, znamená to, že jsou kávová 
zrna namleta velmi jemně. 

Při hrubém namletí kávových zrn káva protéká rychle.
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Fungování

Provoz

Mlýnek zapněte pomocí vypínače (5). Mlýnek teď začne mlít kávu. 

Pokud je zadána volba automatického vypnutí, mlýnek přestane mlít ve chvíli, kdy je 
dosaženo maximální úrovně v dávkovači a začne mlít opět poté, kdy bude odebráno 
12  porcí  kávy  na  tak  dlouho,  dokud  opět  nebude  dosaženo  maximální  úrovně 
v dávkovači.

K odebrání porcí kávy umístěte držák filtru do podpěry (15) tak, aby se nacházel pod 
výstupem namleté kávy (obr. 1).

Zatáhněte za páku dávkovače (12), abyste odebrali jednu dávku kávy (jedna dávka 
stačí na jednu kávu). Páku uvolněte a ona se samočinně vrátí do původní polohy 
(obr. 1).

Držák filtru umístěte pod lis na kávu (11) a přimáčkněte, aby se káva slisovala (obr. 
2).

Pokud máte přístroj ve variantě s vytahovacím lisem na kávu, položte držák filtru na 
opěru a stiskněte lis na kávu směrem dolů (obr. 3).

   
obr. 1                 obr. 2

  
obr. 3            obr. 4
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 Provoz přístroje K3 Touch

Model K3 Touch má dvě provozní polohy:

vypínač v poloze 1: mletí jednotlivých porcí kávy

vypínač v poloze 2: průběžné mletí kávy

V poloze 2 lze odebrat jednotlivou porci čerstvě namleté kávy tak, že pomocí držáku 
filtru jednou stisknete přední tlakový vypínač. Při dvojím stisknutí dostanete dvojitou 
porci (obr. 4).

Nastavení vydávané porce kávy

Dávkovač  je  z výroby  nastaven  na  cca  7g  dávku,  ale  toto  přednastavení  se  dá 
následujícím způsobem nastavit v intervalu 6 až 12g :

Sejměte kryt dávkovače kávy (8) a otočte čepem dávkovače (9). Otáčením ve směru 
hodinových ručiček se dávka kávy snižuje,  otáčením v opačném směru se dávka 
kávy zvyšuje. Po nastavení dávky kryt opět nasaďte na dávkovač kávy (8) – viz obr. 
5.

Nastavení vydávané porce kávy u přístroje K.3 Touch

U modelu K.3 Touch je doba mletí z výroby nastavena na cca 7g dávku. 

Abyste změnili dobu mletí, vypněte přístroj nejprve vypínačem (5). 

Otočte  opatrně  plastovou  osičkou  pod  tělesem  mlýnku.  Otáčením  proti  směru 
hodinových ručiček se dávka kávy snižuje,  otáčením v opačném směru se dávka 
kávy zvyšuje (obr. 6).

Vypínač přepněte do polohy 1.

Překontrolujte, zda je množství namleté kávy správné. Pokud ne, postup opakujte.

          obr. 5 obr. 6
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Čištění

Všeobecné pokyny

Pro správné fungování přístroje a zároveň pro dobrou kvalitu kávy se musejí části 
přístroje,  které přicházejí do kontaktu s kávou, pravidelně (nejméně jednou týdně) 
čistit. 

Je přitom třeba dbát následujících pokynů:

• Přístroj vypínejte vždy vypínačem (5).
• Přístroj odpojujte od přívodu elektrického proudu.
• Přístroj neponořujte do vody.

Čištění zásobníku na kávová zrna

Nejprve spotřebujte všechna kávová zrna, která se ještě nacházejí v plnícím trychtýři 
(6).

Uvolněte bezpečnostní kolečko (14). Sejměte zásobník na kávu (6) z regulace mletí 
(7) a vytřete jej vlhkým hadříkem nebo vodou a mýdlovým roztokem, abyste odstranili 
zbytky kávy obsahující tuk. Dobře opláchněte a osušte.

Plnící trychtýř opět nasaďte na regulaci mletí a znova utáhněte bezpečnostní kolečko 
(14).

Čištění zásobníku na namletou kávu

Pro  čištění  zásobníku  na  namletou  kávu  nejprve  odeberte  zbývající  kávu.  Poté 
sejměte kryt dávkovače kávy (8) a uvnitř jej očistěte štětečkem. 

Následně kontrolujte vždy vydávané porce kávy podle pokynů uvedených v kapitole 
8.3.

Čištění vnějších částí přístroje

Pro čištění vnějších částí přístroje používejte štěteček nebo hadřík navlhčený vodou 
a mýdlovým roztokem.

POZNÁMKA: 

Zásobník na mletou kávu nikdy nečistěte vlhkým hadříkem. 

Štěteček ukládejte na chráněném místě a nikdy jej nepoužívejte k jiným účelům 
než k čištění mlýnku na kávu, abyste jej neznečistili jinými substancemi. 

NEDODRŽOVÁNÍ těchto zásad se projeví negativně na chuti a aroma kávy.
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     10. Údržba

Všeobecné pokyny

Při vykonáváním jakýchkoli prací spojených s údržbou je třeba dodržet tyto zásady:

• Přístroj vypínejte vždy vypínačem (5).
• Přístroj opojte od přívodu elektrického proudu.

Při  poruchách  nebo  nepravidelnostech  v provozu  přístroje  jej  ihned  vypněte. 
Nepokoušejte se jej sami opravovat. Zavolejte zodpovědnou servisní službu.

POZNÁMKA: 
Nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost přístroje i obsluhujícího.

Pravidelná údržba

Aby byl  zajištěn správný provoz a výkon mlýnku,  je  třeba nezbytně dbát  pokynů 
výrobce a údržba musí být prováděna školeným odborníkem.

Doporučujeme  pravidelně  kontrolovat  části  přístroje  podléhající  opotřebení. 
Obzvláště je třeba systematicky kontrolovat stav nožů.

Perfektní stav nožů zaručuje rovnoměrné mletí kávy zvyšuje tím tak kvalitu uvařené 
kávy,  zároveň  se  snižuje  spotřeba  proudu  a  snižuje  zahřívání  motoru  i  nožů 
samotných.

POZNÁMKA: Na základě našich zkušeností a vycházíme-li z použití kávových 
směsí střední tvrdosti doporučujeme Vám výměnu nožů po umletí 300 kg kávy.

Údržba součástek zajišťujících vlastní mletí

Při údržbě součástek zajišťujících vlastní mletí je třeba dbát následujících pokynů:

Přístroj vypněte vypínačem (5).

Přístroj odpojte od přívodu elektrického proudu.

Uvolněte bezpečnostní kolečko tak, jak je znázorněno na obr. 1 a sejměte zásobník 
(6) z regulace mletí (7).

U modelů K3 sejměte kryt ukazující polohu (17), který se nachází na regulaci mletí 
(7) a povolte šroub oblasti espresso tak, aby se uvolnily omezovače oblasti espresso.

U modelů Silenzio uvoněte bezpečnostní pojistku (17) tak,  aby se nacházela nad 
oblastí espresso.
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Regulátor mletí (7) otáčejte ve směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud nebude 
možné jej uvolnit z jeho usazení.

Vyčistěte štětečkem vnitřek mlýnku, nosič nožů, horní a dolní nůž.

Překontrolujte stav nožů a případně je vyměňte.

Umístěte zpět horní držák nožů a dotahujte jej proti směru hodinových ručiček, dokud 
se nože nedotknou.

Otáčejte opačným směrem, dokud se šroub oblasti espresso případně bezpečnostní 
pojistka  (model  Silenzio)  nebude  nacházet  v přední  části  mlýnku  a  mezi  oběma 
dorazy oblasti espresso.

Dotáhněte šroub oblasti  espresso a nasaďte kryt  šroubu (18).  U modelů Silenzio 
dotáhněte bezpečnostní kolečko zásobníku (14).

Po provedení tohoto procesu vždy zkontrolujte vlastní podmínky mletí podle návodu 
v kapitole 7.1.

POZNÁMKA:  Výrobce  nepřebírá  žádnou  zodpovědnost  za  škody  vzniklé 
nevhodným používáním přístroje  nebo vzniklé  v důsledku nedodržení  shora 
zmíněných bezpečnostních pokynů.

Následujíc pokyny je potřeba zcela důsledně dodržovat!

• Tento přístroj  se smí  používat  výlučně k tomu účelu,  ke kterému byl  vyroben: 
mletí kávových zrn a dávkování kávy.

• Mlýnek nepoužívejte k mletí jiných potravin jako jsou ořechy nebo k jemnějšímu 
mletí potravin ve formě granulátu jako je kupříkladu cukr.

• Zásobník  na  namletou  kávu  nepoužívejte  k ukládání  ani  k dávkování  jiných 
potravin ani tehdy, pokud jsou ve formě prášku.

• Přístroj nesmějí používat děti ani postižení.

• Na jakékoli jiné použití je nahlíženo jako na nevhodné a nebezpečné. 
• Nedopusťte kontakt vnitřních ani vnějších povrchů přístroje s tekutinami, ať už je 

přístroj  zapnutý  nebo  vypnutý.  Z tohoto  jsou  vyjmuty  části  výslovně  zmíněné 
v kapitole ČIŠTĚNÍ.
Pokud  by  se  z nějakého  důvodu  dostali  jiné  součásti  přístroje  do  kontaktu 
s vodou, 
přístroj  ihned odpojte  od  přívodu  elektrického proudu  a  pečlivě  osušte  mokré 
povrchy.
Pokud je zapotřebí přístup k vnitřním částem přístroje, kde se nacházejí elektrické 
součásti, spojte se se servisní firmou.

• Pokud je nějaká součást přístroje defektní, obraťte se na servisní firmu, která tuto 
součást přístroje opraví nebo vymění. Tak budou neustále zajištěny bezpečnostní 
standarty. 
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Prohlášení o shodě

Výrobce prohlašuje, že výrobek, ke kterému se toto prohlášení vztahuje, odpovídá 
směrnici EU o přístrojích s nízkým napětím 73/23/EWG  i směrnici EU ohledně 
bezpečnosti elektrických přístrojů 89/92/EWG.

Právní zástupce 
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