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UPOZORNĚNÍ
    Před použitím přístroje si přečtěte návod.
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6-1 

6-2 

7 

8 

ÚDRŽBA
Údržbu smí provádět pouze vyškolený personál. Pokud je během údržby zjištěno, že je třeba vyměnit jakékoli 
součásti, musí být k tomuto účelu použity pouze originální náhradní díly. 

ČIŠTĚNÍ
PŘED ČIŠTĚNÍM VŽDY VYPNĚTE HLAVNÍ VYPÍNAČ.
NEVKLÁDEJTE TENTO SPOTŘEBIČ DO VODY. NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ BRUSNÉ NÁSTROJE, NEBOŤ BY MOHLY POŠKODIT 
POVRH LESKLÝCH SOUČÁSTÍ SPOTŘEBIČE.

Odnímatelné plastové části
Seměte všechny odnímatelné součásti ze spotřebiče(víko, násypka na kávová zrna, odkapávač atd.). a umyjte je ve 
vodě a slabém čistícím prostředku. Nikdy je nemyjte v myčce! 
Tělo přístroje
Vyčistěte tělo spotřebiče vlhkým kusem látky. Dávejte při tom pozor na jakékoli části, které by vodě neměly být 
vystaveny, jako například hlavní vypínač. 

LIKVIDACE

LIKVIDACE BALENÍ
Po otevření balení se ujistěte, že je spotřebič kompletní a nebyl během převozu poškozen. Pakliže poškozen byl, 
kontaktujte obchod, ve kterém byl spotřebič zakoupen. Udržujte balení mimo dosah dětí. Ponechejte si balení až do 
vypršení záruky.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE
Na konci životnosti musí být zařízení převedeno do bezpečného stavu odejmutím napájecího kabelu. 
Neodkládejte zařízení do životního prostředí.
Toto zařízení musí být rozmontováno a zlikvidováno dle typu materiálů. Výrobce doporučuje ponechat rozmontování a 
likvidaci společnosti specializované na likvidaci odpadu. Tento produkt podléhá směrnici 2002/96/EC Evropského 
Parlamentu a Rady týkající se elektřiny a odpadních elektrických spotřebičů (EEAR). The appliance must be Symbol na 
štítku s údaji značí, že  se spotřebičem na konci životnosti nesmí být zacházeno jako s domácím odpadem, nýbrž musí být 
postoupen třídění elektroodpadu.  Pro více inmaterial. The manufacturer recommends that Pro více informací o likvidaci 
spotřebiče kontaktujte obchodníka nebo příslušné úřady ve vaší oblasti. the dismantling and disposal of the appliance are 
assigned to a specialised waste disposal company.
Tříděný sběr a likvidace pomáhají udržet životní prostředí čisté a chránit veřejné zdraví. 

HLUK
Hlukové testy provedené v souladu se zákonnými standardy ustanovují, že všechny mlýnky na kávu a kávovary z produkce 
této společnosti nepřekračují hodnotu 78 Db (A).

ZÁRUKA
Na naše produkty se vztahuje dvouletá záruka platná od data vystavení faktury. 
Záruka se nevztahuje na:
-  díly podléhající opotřebení
-  díly poškozené následkem manipulace personálem neautarizovaným naší společností. parts damaged as a result of 
tampering by personnel not authorized by our company
- díly poškozené neprávným zacházením s přístrojem.
jakékoli vrácení musí být předem schváleno naší společností. Zboží vrací zákazník na své náklady. Vrácení zboží přichází v 
úvahu pouze pro zboží v záruce a pouze tehdy, pokud shledáme vrácené zboží vadným. 
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9-1  

M42 - MC42 

POPIS SPOTŘEBIČE

9-2  

9-3 FUNKCE SPOTŘEBIČE
Jakmile je zásobník na kávu těsně upevněn na držák horních čepelí, nasypte do něj kávová zrna. 
Umístěte na zásobník víko a otevřete ventilátor, abyste umožnili kávovým zrnům proudit do 
mlýnku.

Nezapínejte spotře bič bez zásobníku na kávu či jeho víka.

Zapněte hlavní vypínač (pozice 1).

A) Kryt zásobníku na kávová zrna
B) Zásobník na kávová zrna
C) Zavírací ventilátor zásobníku na kávu
D) Víko nádoby na namletou kávu

TECHNICKÉ ÚDAJE (230 V - 50 HZ)

E) nádoba na namletou kávu 
(dávkovač)

F) Páka dávkovače
G) Pěchovadlo
H) Vypínač 

I) Deska mlýnku
L) Tělo přístroje
M) Držák na sáček

A

B

D

E

G

I

C

F

L

H

A

B

M

I

C

H

L

Ø 58 mm

250 W

1400 rpm

O
194 x 308 x h 430

7,5 Kg

M42 MC42

7 s ON / 53 s OFF

0,5 Kg

Ø 58 mm

250 W

1400 rpm

P
194 x 308 x h 430

8,5 Kg

7 s ON / 53 s OFF

0,5 Kg

Ploché mlecí čepele

Výkon

otáčky motoru

Počítadlo dávek

Rozměry (mm)

Hmotnost

Kapacita zásobníku

Délka provozního cyklu
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9-4 

Automatický mlýnek na kávu s dávkovačem začíná a přestává pracovat automaticky. Vždy, když se spotřebič nepoužívá či 
na konci dne spotřebič vypněte (pozice 0 hlavního vypínače).
Mletí nastavením časovače začíná otočením časovače po směru hodinových ručiček a zastavuje se automaticky na konci 
nastaveného časového limitu. K zastavení mletí manuálně otočte otočný volič času proti směru hodinových ručiček.

NASTAVENÍ MLETÍ
Mletí spotřebiče je nastaveno v továrně na hrubost která je vhodná pro
většinu kávy která je v prodeji. možnosti nastavení mletí: 

Stupňové seřízení (viz figura F2)
Stiskněte kolík mlýnku a otočte voličem v požadovaném směru. Když je 
mlýnek správně seřízen, uvolněte kolík pro zablokování seřizování. Před 
spuštěním mlýnku zkontrolujte, že je kolík pevně zajištěn. Vždy seřizujte 
mlýnek když je vypnutý a prázdný. "+" ukazuje směr rotace pro zvýšení 
hrubosti mletí, "-" snížení hrubosti mletí.

Mikrometrické seřízení (viz figura F3)
Otočte horizontálními knoflíky pro změnu hrubosti mletí kávy. 
Mikrometrické seřízení nevyžaduje blokaci. Pokud je v mlýnku káva, 
seřiďte mlýnek se zapnutým motorem. Pokud v mlýnku káva není, 
seřiďte mlýnek s vypnutým motorem. Symbol "+" ukazuje na směr 
otáčení pro zvýšení hrubosti mletí, "-" na směr snížení hrubosti mletí.  

Doporučujeme mlít za použití několika gramů kávy pokaždé, když 
změníte hrubost mletí, což pomůže odstranit malé zbytky mleté kávy, 
která je již ve mlýnku

Pokud je průtok kávy příliš pomalý, znamená to, že je mletá káva příliš jemná. Pokud příliš rychlý, znamená to, že je 
mletá káva příliš hrubá. Také mnoho jiných faktorů může ovlivnit průtok kávy, jako je například množství kávy, jak moc 
byla káva stlačena, čistota filtrů a klimatické podmínky. 

9-5 NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ KÁVY (viz figura F4)
Zatáhněte za páku dávkovače dle libosti pro získání požadovaného 
množství kávy.
Spotřebič je výrobcem nastaven na cca. 7 gramů kávy na dávku. Pro 
změnu množství kávy na dávku otočte knoflíkem v dávkovači kávy po 
směru hodinových ručiček pro menší dávku či proti směru hodinových 
ručiček pro větší dávku.

Nikdy neplňte dávkovač kávy více, než do 2/3 objemu dávkovače.

F2

F3

F4
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10-1  

M42D

POPIS SPOTŘEBIČE

10-2 TECHNICAL DATA (230 V - 50 HZ)

10-3 FUNKCE SPOTŘEBIČE
Jakmile je zásobník na kávu těsně upevněn na držák horních čepelí, nasypte do něj kávová zrna. Umístěte 
na zásobník víko a otevřete ventilátor, abyste umožnili kávovým zrnům proudit do mlýnku.

- Nezapínejte spotřebič bez zásobníku na kávu či jeho víčka.

- Zapněte hlavní vypínač (pozice 1). 

- Stiskněte tlačítko výběru pro projíždění hlavní nabídkou ve standardním módu. Když se zobrazí požadované množství, 
stiskněte tlačítko dávkování pro začátek mletí. 

-  V módu "stiskni a mel" jsou výběr a mletí přímo ovládány tlačítkem dávkování. Stiskněte jej jednou pro dávku č.1,
dvakrát pro dávku č. 2 a třikrát pro dávku č. 3, pokud je tato možnost zapnutá. Tlačítko výběru slouží pouze pro přepnutí 
na nepřetržitou dávku (pokud je tato možnost zapnutá).

A) Kryt zásobníku kávových zrn
B) zásobník kávových zrn
C) Tlačítko pro výběr
D) Displej 
E) Tlačítko dávkování
F) Držák filtru
G) Zavírací větrák zásobníku kávových zrn
H) Volič pro nastavení
I) Tělo pří stroje
J) Vypínač
K) Deska mlýnku

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

M42D

Ø 58 mm

250 W

1400 rpm

P
194 x 308 x h 430

7,5 Kg

7 s ON / 53 s OFF

0,5 Kg

Ploché čepele pro mletí

Výkon

Motor

Počítadlo dávek

Rozměry(mm)

Hmotnost

Kapacita zásobníku

Délka provozního cyklu
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- Dodatek: spotřebič má funkci nepřetržité dávky, která umožňuje mletí požadovaného množství kávy bez nutnosti nastavit čas. Mletí 
probíhá pouhým stisknutím tlačítka pro dávkování.

-Pro přerušení mletí jakékoliv načasované dávky stiskněte tlačítko výběru.

10-4       PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

10-5 

Když spustíte spotřebič, objeví se na displeji krátká uvítací zpráva.
Po několika sekundách se objeví jedna z přednastavených funkcí
Pro přepínání funkcí stiskněte tlačítko výběru umístěné nad displejem.
Pro upravení hrubosti zrn, užijte nepřetržitou dávku a přesnou váhu pro zvážení přesného množství gramů. Pokaždé když 
upravujete mletí (Viz kapitola 10-5), je třeba nepočítat první dvě dvojité dávky protože mohou z části obsahovat již 
namletou kávu z předchozí úpravy.
Jakmile je káva vytlačena a vy jste zkontrolovali požadovaný čas extrakce, pokračujte s nastavováním naprogramovaných 
dávek. (Viz kapitola 10-6-1).
Prosím vezměte na vědomí, že pokaždé, když nastavujete mletí, bude nutné zkontolovat, že množství mleté kávy odpovídá 
požadovanému množství.

NASTAVENÍ MLETÍ
Mletí spotřebiče je nastaveno v továrně na hrubost která je vhodná pro
většinu kávy která je v prodeji. možnosti nastavení mletí: 

F5

F6

Stupňové seřízení (viz figura F2)
Stiskněte kolík mlýnku a otočte voličem v požadovaném směru. Když je 
mlýnek správně seřízen, uvolněte kolík pro zablokování seřizování. Před 
spuštěním mlýnku zkontrolujte, že je kolík pevně zajištěn. Vždy seřizujte 
mlýnek když je vypnutý a prázdný. "+" ukazuje směr rotace pro zvýšení 
hrubosti mletí, "-" snížení hrubosti mletí.

Mikrometrické seřízení (viz figura F3)
Otočte horizontálními knoflíky pro změnu hrubosti mletí kávy. 
Mikrometrické seřízení nevyžaduje blokaci. Pokud je v mlýnku káva, 
seřiďte mlýnek se zapnutým motorem. Pokud v mlýnku káva není, 
seřiďte mlýnek s vypnutým motorem. Symbol "+" ukazuje na směr 
otáčení pro zvýšení hrubosti mletí, "-" na směr snížení hrubosti mletí.  

Doporučujeme mlít za použití několika gramů kávy pokaždé, když 
změníte hrubost mletí, což pomůže odstranit malé zbytky mleté kávy, 
která je již ve mlýnku

Pokud je průtok kávy příliš pomalý, znamená to, že je mletá káva příliš jemná. Pokud příliš rychlý, znamená to, že je 
mletá káva příliš hrubá. Také mnoho jiných faktorů může ovlivnit průtok kávy, jako je například množství kávy, jak moc 
byla káva stlačena, čistota filtrů a klimatické podmínky. 
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10-6 PROGRAMOVÁNÍ
Pro vstup do programovacího menu zapněte spořebič. Po uvítací zprávě stiskněte po dobu 10 sekund (nebo dokud se text 
na displeji nezmění) tlačítko výběru.
Procházejte menu otáčením tlačítka výběru. Když se objeví funkce, kterou chcete změnit, stiskněte jej pro vstup a změňte 
parametry. 
Pro opuštění programovacího menu, otáčejte tlačítkem výběru a když se na displeji objeví "EXIT", stiskněte jej pro potvrzení 
a vraťte se do provozního menu.

10-6-1 NAPROGRAMOVANÉ DÁVKY

10-6-2 

Pro vstup do programovacího menu zapněte spořebič. Po uvítací zprávě stiskněte po dobu 10 sekund (nebo dokud se text 
na displeji nezmění) tlačítko výběru.
Spotřebič disponuje digitálním nastavením dávek.
procházejte programovací menu otáčením tlačítka výběru. Když se objeví dávka, kterou chcete nastavit, stistkněte jej abyste 
začali programovat.
Otáčejte tlačítkem výběru pro nastavení času zobrazeného na displayi. Při otáčení po směru HR se bude čas zvětšovat, při 
otáčení proti směru HR naopak zmenšovat.
Když je požadovaný čas nastaven, stiskněte tlačítko výběru pro potvrzení hodnoty a návrat do programovacího menu. 
Pokračujte s nastavením další dávky.
Software je vybaven třemi programovatelnými dávkami. Dávka č. 3 může být vypnuta(OFF) otáčením tlačítkem výběru 
proti směru HR. 

 NEPŘETRŽITÁ DÁVKA
Pro zapnutí či vypnutí nepřetržité dávky, postupujte dle následujících chronologicky seřazených instrukcí: Procházejte 
programovací menu otáčením tlačítka výběru. Když se objeví symbol dávky, stiskněte jej pro vstup.
Otočte tlačítkem výběru pro zapnutí či vypnutí funkce. Poté jej stiskněte pro potvrzení a návrat do programovacího menu. Z 
provozního menu nyní můžete vybrat funkci nepřetržité dávky (pokud je zapnuta).i
Spotřebič může operovat v nepřetržité dávce pouze po krátkou dobu. Nikdy nepřekračujte jednu minutu nepřetržité dávky 
abyste předešli přehřátí motoru.  

10-6-3     POČÍTADLO DÁVEK
Spotřebič má funkci ovládat množství dávek pro časované funkce. Písmeno "P" indikuje částečné dávky a "T" indikuje 
celkové množství dávek. Pro reset počítadla částečných dávek, vstupte do programovacího menu a zobrazte si funkci 
počítadla dávek. Stiskněte tlačítko výběru a otočte jej do pozice kursoru nad dávkou, kterou chcete resetovat. Stiskněte 
tlačítko výběru dokud se na počítadle částečných dávek neobjeví 0. Stiskněte tlačítko výběru pro opuštění funkce počítadla 
dávek a návrat do programovacího menu. 

10-6-4 NASTAVENÍ
Pokud je vybráno, funkce nastavení otvírá programovací podmenu. 

10-6-5 D.T.S. (VÝBĚR TYPU DÁVKY)
D.T.S. funkce vám umožňuje rozhodnout jak vybrat dávku.
-  Ve standardním módu se výběr uskuteční použitím tlačítka výběru pro procházení funkcí nastavených v provozním menu.
-  V módu stistkni a mel se výběr uskuteční rovnou po použití tlačítka dávkování. 
Stiskněte tlačítko dávkování jednou pro zahájení přípravy dávky č. 1, dvakrát pro dávku č.2 a třikrát pro dávku č.3 (pokud 
je tato možnost zapnuta). 
Maximální čas výběru je 2 sekundy.
Pro vybrání nepřetržité dávky, pokud je zapnuta, stiskněte tlačítko výběruTo select the continuous dose, if enabled, press the 
select button.
Pro nastavení D.T.S, procházejte programovací podmenu(nastavení) otáčením tlačítka výběru. Když se "D.T.S." objeví, 
stiskněte jej pro vstup. Otáčejte tlačítkem výběru pro přepínání funkcí a stiskněte jej pro potvrzení a návrat do 
programovacího podmenu.
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10-6-6  RYCHLÉ PROGRAMOVÁNÍ

10-6-7 HESLO

Heslo je funkce která brání přístupu nepovolaných osob.
Procházejte programovací podmenu(nastavení) otáčením tlačítka výběru. Když se "heslo" objeví, stiskněte jej pro vstup. 
Kursor bude umístěn nad první číslicí, která má být vložena. Stiskněte tlačítko výběru pro započetí nastavení hesla. Po 
nastavení číslice otáčením tlačítka výběru jej stiskněte pro přejití k další číslici. Jakmile bude nastavena 4. číslice, kursor se 
objeví nad "Uložit (save)". Potvrďte "save" pro uložení hesla nebo najeďte na možnost hesla pro opuštění nastavení bez 
uložení a návrat do podmenu nastavení. Heslo může být obnoveno nastavením "----" a poté uložením. Ve chvíli, kdy je 
heslo nastaveno, bude požadováno při každém přístupu do programovacího menu. V případě zadání nesprávného hesla se 
na displeji objeví hláška "ERROR!"

10-6-8 DATUM
V nastavení mohou být uložena a upravena tři data.
Procházejte programovací podmenu nastavení otáčením tlačítkem výběru. Když se objeví "DD/MM/YY, stiskněte jej pro vstup. 
kurzor bude umístěn nad prvním datem, které má být zadáno. Stiskněte tlačítko výběru pro započetí nastavení nebo jím 
otočte pro přejití k dalšímu datu. Po nastavení každé číslice otáčením tlačítkem výběru, stiskněte jej pro přejití k další číslici. 
Jakmile bylo datum či data nastavena, vyberte možnost Save pro uložení a odejití zpět do nastavenínebo možnost Exit pro 
opuštění nabídky bez uložení.

10-6-9 VERZE SOFTWARU
V programovacím podmenu (NASTAVENÍ) můžete zkontrolovat verzi softwaru používanou tímto kávovým mlýnkem. 
Technická podpora může v případě řešení chyby tento údaj vyžadovat.

Rychlé programování je mód který, pokud je aktivní, vás opravňuje měnit čas naprogramované dávky aniž byste museli vstupovat 
do programovacího menu. Pro zapnutí či vypnutí této funkce postupujte následovně: Procházejte programovací podmenu 
(NASTAVENÍ) otáčením tlačítka výběru. Kdyz se  "F" symbol objeví, stiskněte jej pro vstup. Otočte tlačítkem výběru pro zapnutí či 
vypnutí funkce a poté stiskněte tlačítko výbru pro návrat do programovacího podmenu. V provozním menu nyní můžete používat 
tuto funkci (pokud je aktivní). Ve standardním módu si zobrazte dávku, již chcete přeprogramovat. Otočte tlačítkem výběru o více 
než 180° po směru HR, poté jej stiskněte a poté otočte pro změnu času. Stiskněte jej znovu pro opuštění rychlého programování. V 
módu "Stiskni a mel"může být změněna pouze poslední použitá dávka.
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10-7 PROVOZNÍ MENU
Dostupné obrazovky menu.
Jen některé z těchto možností budou viditelné v závislosti nastavení vašeho 
programovacího menu. Použijte tlačítko výběru pro pohyb v provozním menu.

Uvítací zpráva

Dávka č.1

Dávka č.1
V modu rychlého programování

Dávka č.2

Dávka č.3
Pokud je aktivní, je viditelná.

Nepřetržitá dávka 

"Stiskni a mel" dávka
Stiskněte dávkovací tlačítko jednou pro dávku č.1, dvakrát 
pro dávku č. 2 a třikrát pro dávku č.3
Požadováno heslo(pokud nastaveno)
Otáčejte tlačítkem výběru pro nastavení prvního čísla a poté jej stiskněte 
pro přesunutí se k dalšímu. Potvrďte čtvrté číslo pro přístup do 
programovacího menu.

Chybová hláška v případě nesprávného hesla

DISPLEJ FUNKCE
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10-8 PROGRAMOVACÍ MENU 
Pro vstup do programovacího menu, stiskněte tlačítko výběru na 10 s. Pro procházení programovacího menu, otáčejte 
tlačítkem výběru a poté jej stiskněte ke vstupu a změňte parametry. Pro změnu parametrů otáčejte tlačítkem výběru a 
poté jej stiskněte pro potvrzení dat a návrat do programovacího menu.

Programování dávky č.1
Časovač se posunuje o +/- 0.05 sec.

Programování dávky č.1
Časovač se posunuje o +/- 0.05 sec.

Programování dávky č.3
Časovač se posunuje o +/- 0.05 sec. Dávka č.3 může být vypnuta otočením 
tlačítka výběru proti směru HR. Na displeji se poté objeví (OFF).

Programování nepřetržité dávky
Nepřetržitá dávka může být zapnuta(ON) či vypnuta.(OFF)

Počítadlo dávek P: dílčí T: celkové
Pro reset dílčího počítadla dávek stiskněte tlačítko výběru, otočte jím pro výběr dílčího počítadla a 
siskněte jej znovu po 10 sekund. stiskněte znovu tlačítko výběru pro návrat do podmenu  

Nastavení
Press the selection button to go to the submenu.

Výběr typu dávky
Standardní: Nastavte typ dávky pomocí tlačítka výběru. 
Push and Grind: vyberte pomocí tlačítka dávkování.
Rychlé programování
Rychlé programování může být zapnuté (ON) nebo vypnuté (OFF). Pro nastavení 
funkce rychlého programování si pročtěte kapitolu 10-6-6.

Heslo
Heslo brání přístupu do programovacího menu. 
Podrobně vysvětleno v kapitole 10-6-6.

Save: uložit heslo Exit: odejít bez uložení
Data
The software allows you to save three dates that can 
be edited. To set the date
see chapter 10-6-8
Save: saves the date Exit: exits without saving

Verze softwaru

Návrat do hlavního menu

EXIT
Stiskněte tlačítko výběru pro odchod z programovacího 
menu.

DISPLEJ FUNKCE
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11  

11-1  

M42M

POPIS SPOTŘEBIČE

11-2 TECHNICKÉ ÚDAJE (230 V - 50 HZ)

11-3 

V programovaném modu dávkování (Pozice T) stiskněte tlačítko dávkování 
jednou pro jednu dávku a dvakrát pro dvojitou dávku. V módu nepřetržitého 
dávkování (Pozice M) držte dávkovací tlačítko stisknuté dokud nedosáhnete 
požadovaného množství mleté kávy.

A) Kryt zásobníku na kávová zrna
B) Zásobník na kávová zrna
C) Tlačítko dávkování
D) Držadlo filtru
E) Zavírací větrák zásobníku na kávová 

zrna
F) Nastavovací otočný volič
G) Tělo spotřebiče
H) ON/OFF vypínač
I) Deska mlýnku
J) Časovač

F7

A

B

D

E

F

G

H

I

C

J

M42M

Ø 58 mm

250 W

1400 rpm

O
194 x 308 x h 430

7,3 Kg

7 s ON / 53 s OFF

0,5 Kg

Ploché mlécí čepele

Výkon

Otáčky motoru

Počítadlo dávek

Rozměry (mm)

Čistá hmotnost

Kapacita zásobníku na kávová zrna

Provozní cyklus (230 V - 50 Hz)

FUNKCE SPOTŘEBIČE
Jakmile je zásobník na kávu těsně upevněn na držák horních čepelí, nasypte do něj kávová zrna. 
Umístěte na zásobník víko a otevřete ventilátor, abyste umožnili kávovým zrnům proudit do 
mlýnku.

Nezapínejte spotře bič bez zásobníku na kávu či jeho víka.

Pro zapnutí spotřebiče stiskněte hlavní vypínač (pozice 1). V případě, že obsluha není přítomna či 
na noc spotřebič vypínejte.
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11-4 

11-5 

PRVNÍ SPUŠTĚN Í 
Pro upravení hrubosti zrn, užžijte nepřetržžitou dávku. Použijte přesnou váhu pro zvážžení přesného množství  gramů. 
Pokaždé, kdyžž upravujete mletí (Viz kapitola 11-5), je t řeba nepočítat první dvě dvojité dávky protože mohou z části 
obsahovat již namletou kávu z p ředchozí úpravy.
Jakmile je káva vytla čena a vy jste zkontrolovali požžadovanýý čas extrakce, pokračujte s nastavováním 
naprogramovaných dávek. (Viz kapitola 11-6-1).

Prosím vezměte na vědomí, že pokaždé, kdyžž nastavujete mletí, bude nutné zkontolovat, že množství mleté kávy 
odpovídá požžadovanému množství. 

NASTAVENĊ MLETĊ
Mletí spot ebi e je nastaveno v továrn  na hrubost, která je vhodná pro
v tģinu kávy která je v prodeji. moĥnosti nastavení mletí: 

11-6 NASTAVENÍ NAPROGRAMOVANÉ DÁVKY (viz figura F10)
V módu programovaného dávkování otočte voličem časovače po směru 
hodinových ručiček pro zmenšení doby mletí jednotlivé dávky. Pro zvětšení 
doby mletí otočte voličem časovače proti směru hodinových ručiček. Čas 
přípravy dvojité dávky odpovídá času přípravy dvou jednotlvých dávek. 

F8

F9

F10

Stupňové seřízení (viz figura F8)
Stiskněte kolík mlýnku a otočte voličem v požadovaném směru. Když je 
mlýnek správně seřízen, uvolněte kolík pro zablokování seřizování. Před 
spuštěním mlýnku zkontrolujte, že je kolík pevně zajištěn. Vždy seřizujte 
mlýnek když je vypnutý a prázdný. "+" ukazuje směr rotace pro zvýšení 
hrubosti mletí, "-" snížení hrubosti mletí.

Mikrometrické seřízení (viz figura F9)
Otočte horizontálními knoflíky pro změnu hrubosti mletí kávy. 
Mikrometrické seřízení nevyžaduje blokaci. Pokud je v mlýnku káva, 
seřiďte mlýnek se zapnutým motorem. Pokud v mlýnku káva není, 
seřiďte mlýnek s vypnutým motorem. Symbol "+" ukazuje na směr 
otáčení pro zvýšení hrubosti mletí, "-" na směr snížení hrubosti mletí.  

Doporučujeme mlít za použití několika gramů kávy pokaždé, když změníte 
hrubost mletí, což pomůže odstranit malé zbytky mleté kávy, která je již v 
mlýnku.

Pokud je průtok kávy příliš pomalý, znamená to, že je mletá káva příliš jemná. Pokud příliš rychlý, znamená to, že je 
mletá káva příliš hrubá. Také mnoho jiných faktorů může ovlivnit průtok kávy, jako je například množství kávy, jak moc 
byla káva stlačena, čistota filtrů a klimatické podmínky. 
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