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Elektrický mlynček na zrnkovú kávu 
Návod na použitie

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, 
že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je 
popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. 

Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame 
uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu 
zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť 
do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

SK

SCG  2050RD
SCG  2051BK 
SCG 2052WH



SK-2

Elektrický mlynček na zrnkovú kávu 
SCG 2050RD / SCG 2051BK / SCG 2052WHSK

 11/2016Copyright © 2016, Fast ČR, a.s. 

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ............................................................................................................. 3

POPIS MLYNČEKA NA KÁVU ......................................................................................................................... 7

PRED PRVÝM POUŽITÍM ................................................................................................................................ 8

POUŽITIE MLYNČEKA NA MLETIE ................................................................................................................. 8

ČISTENIE A ÚDRŽBA ...................................................................................................................................... 9

SKLADOVANIE ............................................................................................................................................... 9

TECHNICKÉ ÚDAJE ........................................................................................................................................ 9

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM ...................................................... 10

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ ............................................ 10



SK-3

Elektrický mlynček na zrnkovú kávu 
SCG 2050RD / SCG 2051BK / SCG 2052WH SK

 11/2016Copyright © 2016, Fast ČR, a.s. 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH 
NA BUDÚCE POUŽITIE.

• Spotrebič môžu používať osoby so zníženými 
fyzickými, zmyslovými či mentálnymi 
schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností 
a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené  
o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom 
a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

•  Tento spotrebič nesmú používať deti ani sa 
s ním nesmú hrať. Spotrebič a jeho prívodný 
kábel udržujte mimo dosahu detí. 

•  Spotrebič je určený na mletie zrnkovej 
kávy, orechov bez škrupín, byliniek, maku 
a niektorých druhov potravín. Nepoužívajte 
ho na mletie príliš tvrdých surovín, ako je 
muškátový orech atď., alebo na iné účely, 
než na ktoré je určený.

•  Spotrebič je určený na použitie v domácnosti 
a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho 
na komerčné účely, v priemyselnom prostredí 
alebo vonku.



SK-4

Elektrický mlynček na zrnkovú kávu 
SCG 2050RD / SCG 2051BK / SCG 2052WHSK

 11/2016Copyright © 2016, Fast ČR, a.s. 

• Spotrebič neklaďte na elektrický alebo 
plynový varič ani do jeho blízkosti, na okraj 
stola alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič 
umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný 
povrch.

• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke 
sa uistite, či sa zhoduje napätie uvedené 
na jeho typovom štítku s napätím vo vašej 
zásuvke. 

• Spotrebič (okrem veka) neumývajte pod 
tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody 
alebo inej tekutiny.

•  Spotrebič je vybavený bezpečnostnou 
poistkou, ktorá neumožní jeho spustenie, 
ak k nemu nie je riadne pripevnené veko.

•  Spotrebič nepúšťajte naprázdno, mohla by 
byť nepriaznivo ovplyvnená jeho životnosť.

• Maximálny čas nepretržitej prevádzky 
spotrebiča je 30 sekúnd. Po 30 sekundách 
prevádzky ho nechajte na približne 2 minúty 
vychladnúť.

• Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej 
zásuvky, ak ho nebudete používať, ak ho 
nechávate bez dozoru, pred naplnením alebo 
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vyprázdnením zásobníka, pred pripevnením 
alebo odobratím veka a pred čistením. 
Neodnímajte veko zásobníku, ak je nôž na 
mletie v pohybe. Vždy počkajte, kým sa nôž 
na mletie nezastaví.

Upozornenie:
Pri nesprávnom použitiu môže dôjsť 
k poraneniu.

• Pri vyprázdňovaní zásobníka a pri očistení 
buďte zvlášť opatrní, aby ste sa neporanili 
o ostrie noža na mletie.

• Dbajte na to, aby sa vidlica sieťového kábla 
nedostala do kontaktu s vodou alebo 
vlhkosťou. 

• Na sieťový kábel neklaďte ťažké predmety. 
Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez 
okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho 
povrchu. 

• Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky 
ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť 
k poškodeniu sieťového kábla alebo sieťovej 
zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom 
za zástrčku sieťového kábla.
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• Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu 
zverte odbornému servisnému stredisku. 
Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom 
alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané 
používať.

• Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje 
správne alebo javí známky poškodenia.

• Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej 
situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho 
nijako neupravujte. Všetky opravy zverte 
autorizovanému servisnému stredisku. 
Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku 
straty zákonného práva z chybného plnenia, 
prípadne záruky za akosť.
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POPIS MLYNČEKA NA KÁVU

A

1 Veko

2  Zásobník z nerezovej ocele s maximálnou 
kapacitou 60 g zrnkovej kávy

3  Drviaci nôž na mletie z nerezovej ocele je 
umiestnený na dne zásobníka.

4 Základňa s motorovou jednotkou

5  Pulzné tlačidlo 
slúži na púšťanie mlynčeku na kávu

6 Protišmykové nôžky

7 Úložný priestor pre napájací kábel
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PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Mlynček na kávu vytiahnite z obalového materiálu.
2. Pootočením proti smeru hodinových ručičiek odistíte veko A1 a dajte ho dolu. Umyte ho teplou 

vodou s použitím kuchynského saponátu. Potom ho opláchnite čistou vodou a riadne osušte. 
3. Priestor zásobníka A2 a nôž na mletie A3 poutierajte čistou, vlhkou handričkou a potom ho 

dôkladne poutierajte dosucha.

Upozornenie:
Pri očistení noža na mletie A3 dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neporanili o jeho ostrie.

POUŽITIE MLYNČEKA NA MLETIE

4. Z úložného priestoru A7 úplne odviňte napájací kábel.
5. Pootočením proti smeru hodinových ručičiek odistíte veko A1 a dajte ho dolu. Do zásobníka A2 

nasypte zrnkovú kávu. Maximálna kapacita zásobníka A2 je 60 g zrnkové kávy. Zásobník A2 
neplňte nad okraj. 

Tip:
Mlynček na kávu môžete použiť taktiež na mletie orechov, byliniek, maku a niektorých druhov 
korenín. Orechy musia byť pred mletím zbavené škrupín.

Upozornenie:
Mlynček na kávu nepoužívajte na mletie príliš tvrdých surovín, ako je muškátový orech atď. 

6. Na zásobník A2 nasaďte veko A1 a otočte ním v smere hodinových ručičiek, kým nedôjde 
k zarovnaniu symbolov, ktoré sú vyznačené na veku A1 a na základni mlynčeku na kávu A4. Tým 
dôjde k uzamknutiu veka A1. Po uzamknutí sa veko A1 nedá samostatne zdvihnúť. Mlynček na 
kávu je vybavený bezpečnostnou poistkou, ktorá neumožní jeho spustenie, ak k nemu nie je veko 
A1 riadne pripevnené.

7. Mlynček na kávu pripojte k sieťovej zásuvke a na jeho spustenie stlačte pulzné tlačidlo A5. Pokiaľ 
bude tlačidlo A5 stlačené, mlynček na kávu bude v prevádzke. Hrubosť mletej kávy závisí od dĺžky 
mletia. Čím dlhšie kávu meliete, tým jemnejšia bude.

Upozornenie:
Maximálny čas nepretržitej prevádzky spotrebiča je 30 sekúnd. Po 30 sekundách nepretržitého 
chodu nechajte mlynček na kávu na 2 minúty odpočinúť.

Tip:
Kávový nápoj pripravujte vždy z čerstvo mletej kávy. Dopredu namletá káva stráca chuť i arómu.

8. Vypnutie spotrebiča prevediete uvoľnením pulzného tlačidla A5. Mlynček na kávu odpojte od sieťovej 
zásuvky. Skontrolujte, či sa nôž na mletie A3 prestal otáčať. Pootočením proti smeru hodinových 
ručičiek odistíte veko A1 a dajte ho dolu. Zomletú kávu presypte do vhodnej nádoby. 

9. Po každom použití vyčistíte mlynček na kávu podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
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ČISTENIE A ÚDRŽBA

• Pred čistením sa uistite, či je mlynček na kávu vypnutý, odpojený od sieťovej zásuvky a či nôž na 
mletie A3 nie je v pohybe.

• Veko A1 omyte teplou vodou s použitím kuchynského saponátu. Potom ho opláchnite čistou vodou 
a riadne osušte jemnou utierkou.

• Zo zásobníka A2 odstráňte zvyšky mletej kávy, alebo iných surovín, ktoré ste spracovávali. Zásobník 
A2 a mlecí nôž A3 dôkladne očistíte čistou, vlhkou handričkou a poutierajte dosucha.

Upozornenie:
Pri očistení noža na mletie A3 dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neporanili o jeho ostrie.

• Na čistenie základne A4 použite suchú alebo vlhkú handričku. Neumývajte ju pod tečúcou vodou 
ani ju neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

• Na čistenie nepoužívajte riedidlá alebo rozpúšťadlá, čistiace prostriedky spôsobujúce oter atď. 

SKLADOVANIE

• Ak nebudete spotrebič používať, uložte ho na suché miesto mimo dosahu detí. Napájací kábel naviňte 
do úložného priestoru A7 a veko A1 uzatvorte, aby sa neusadzoval prach vo vnútri zásobníka A2.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia ..............................................................................................................220 – 240 V 
Menovitý kmitočet ............................................................................................................................ 50/60 Hz
Menovitý príkon .....................................................................................................................................150 W 
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom) ...................................................................................  II 
Hlučnosť ..............................................................................................................................................85 dB(A) 

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 85 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického 
výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:
Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité 
elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. 
Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné 
miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych 
krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného 
nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje 
a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie 
a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi 
udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte 
si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od 
svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.


