
PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD, ABYSTE MOHLI UŽÍVAT 

MLÝNEK MNOHO LET. 

 
 

JAK MLÝNEK POUŽÍVAT 

Sejměte víčko a naplňte mlýnek přiměřeným množstvím zrnkové kávy, které si přejete pomlít. Po naplnění umístěte 

zpět víčko i rukojeť na tělo mlýnku. Držte mlýnek pevně a otáčejte rukojetí ve směru hodinových ručiček. Pomletá 

káva se hromadí na dně zásobníku. Poznámka: Víčko nebo zásobník je snadné rozebrat kroucením v jakémkoli 

směru. To samé platí pro složení mlýnku. 

Pokud chcete přizpůsobit mletí na hrubo nebo na jemno je potřeba seřídit regulovací kolečko, ve směru hodinových 

ručiček pro jemné mletí nebo proti směru hodinových ručiček pro hrubé mletí. Během nastavovaní se ujistěte, že 

mezi vnitřním a vnějším okrajem nejsou žádné cizí 

předměty (včetně kávových zrn). Toto je velmi 

důležité, když měníte hrubé mletí na jemné mletí. 

Když odkroutíte regulovací kolečko z násady, 

keramické čepele můžete sundat. Toto proveďte, 

pokud si přejete kompletně mlýnek umýt. 

Poznámka: Když utáhnete regulovací kolečko příliš, 

keramické čepele budou ve vzájemném kontaktu, 

následně bude obtížně otočit rukojetí a keramické 

čepele mohou být zničeny. Ujistěte se, že regulovací 

kolečko je nastavené tak, aby se rukojeť mohla 

otáčet a keramické čepele se nedotýkaly jedna 

druhé. Tato pozice odpovídá nastavení mletí na 

jemno. 

 

 



UPOZORNĚNÍ 

Ujistěte se, že kávová zrna jsou suchá a neobsahují cizí tělesa, která by mohla být pomleta. Přestaňte otáčet rukojetí, 

pokud cítíte, že melete něco tvrdšího, než jsou kávová zrna a slyšíte neobvyklý zvuk. V takovém případě vše vyjměte 

a odstraňte cizí tělesa. Pokud je mlýnek užíván zřídka, navrhujeme odstranit zbytky jemným kartáčkem (např. 

zubním) zejména z keramických čepelí. Obzvláště dobře zacházejte a pečujte o čepele, které jsou křehké. Vždy se 

ujistěte, že je mlýnek před použitím dobře vysušen. Přestaňte mlýnek používat, jestliže byl poškozen mletím tvrdého 

cizího tělesa nebo pokud vám upadl na podlahu a došlo k poškození. 

 

OTÁČENÍ REGULOVACÍHO KOLEČKA PRO HRUBÉ A JEMNÉ MLETÍ 

Pomletá káva může způsobit v nastavení potíže. Proto se 

ujistěte, že pomletá káva neuvízla v žádné části mlecího 

mechanismu. Když uvolňujete nebo otáčíte regulovací 

kolečko příliš (proti směru hodinových ručiček) pro mletí 

na hrubo může upadnout z násady během mletí, včetně 

keramických čepelí. Pokud toto nastane, přestaňte otáčet 

rukojetí a složte si znovu keramické kameny. 

 

 

 

 

 

Rodinná pražírna  *  Rodinná kvalita  *  Rodinný přístup 

Mrkněte se na poctivou ruční výrobu 


