
Užívateľská príručka
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&
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MLYNČEKY



Ďakujeme za zakúpenie FAUSTO/faustino mlynčeka, ktorý 
pre Rocket Espresso vyrobil Conti Valerio.

ROCKET ESPRESSO – ZÁRUKA A REGISTRÁCIA
Záruku na prístroj poskytuje predajca u ktorého ste zariadenie 
zakúpili.
Registráciu zariadenia vykonáte na www.rocket-espresso.com/
register.html zadaním nasledovných :

• meno:
• národnosť:
• miesto zakúpenia:
• číslo prístroja:
• Email:
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Dodržiavanie tohto návodu na obsluhu je základnou 
požiadavkou na bezpečnú prevádzku vášho prístroja Fausto. 

Je preto veľmi dôležité, aby ste si pozorne prečítali a 
porozumeli uvedeným varovaniam a upozorneniam.
Informácie v tomto návode na obsluhu nesmú byť chápané ako 
náhrada za bezpečnostné pokyny a technické údaje týkajúce 
sa inštalácie a prevádzky na samotnom stroji a na obalových 
materiáloch.

Výrobca si okrem výnimočných prípadov vyhradzuje právo 
zmeniť tento návod na obsluhu bez akejkoľvek povinnosti 
aktualizovať predchádzajúce verzie. To platí najmä pre 
informácie týkajúce sa bezpečnosti pri inštalácii, prevádzke a 
čistení.

Tento návod na obsluhu odráža súčasný stav strojovej 
technológie a nemal by byť považovaný za zastaraný, ak bude 
neskôr aktualizovaný na základe získaných skúseností.
Rocket Espresso nezodpovedá za žiadne škody na zdraví alebo 
majetku, ktoré vzniknú nedodržaním pokynov v tejto príručke 
týkajúcich sa bezpečnosti, inštalácie a údržby.

Opravy môžu vykonávať iba autorizované servisné strediská. 
Požiadajte o použitie originálnych náhradných dielov.

Návod na obsluhu musí byť uložený na bezpečnom mieste: 
výrobca (Conti Valerio) odmieta akúkoľvek zodpovednosť za 
škody na osobách a majetku, ako aj za škody na samotnom 
zariadení spôsobené nesprávnou obsluhou alebo nesprávnym 
použitím, ktoré nezodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v 
bezpečnostných pokynoch a pokynoch na údržbu.
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VYBALENIE PRÍSTROJA
1. Skontrolujte vonkajší obal a zistite, či nejestvujú známky 

poškodenia zariadenia.
2. Po starostlivom vybratí obalu skontrolujte, či zariadenie nie je 

poškodené.
3. Za žiadnych okolností nesmú mať deti prístup k častiam 

obalu (kartónové škatule, penové diely, plastové vrecká).
4. Ak je zariadenie poškodené, musíte ihneď informovať 

autorizovaného predajcu, u ktorého ste zariadenie kúpili, aby 
mohli byť prijaté potrebné opatrenia.

5. Tento symbol znamená, že zariadenie nesmie byť 
považované za bežný domový odpad, ale musí byť 
odovzdané na vhodné miesto pre likvidáciu elektrických a 
elektronických zariadení.

UCHOVANIE NÁVODU 
NA OBSLUHU 
Tento návod na obsluhu musí byť vždy k dispozícii užívateľovi a 
všetkým osobám, ktoré sa podieľajú na údržbe prístroja.

Tieto osoby musia byť informované o správnom fungovaní a 
zvyšných rizikách.

Návod na obsluhu uchovávajte na suchom a čistom mieste, aby 
nedošlo k poškodeniu obsahu.

Neodstraňujte žiadnu časť obsahu ani neprepisujte žiadnu časť 
tejto príručky; z akéhokoľvek dôvodu. Ak dôjde k strate návodu 
na obsluhu alebo ak sú potrebné ďalšie informácie, kontaktujte 
Rocket Espresso alebo Valerio Conti.
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PRI KONŠTRUOVANÍ TOHTO ZARIADENIA 
BOLI BRANÉ DO ÚVAHY VŠETKY 
PREDVÍDATEĽNÉ BEZPEČNOSTNÉ FAKTORY

 Špeciálne podmienky inštalácie alebo prevádzky však môžu spôsobiť 
nepredvídateľné situácie, ktoré sú mimo kontroly inštalatéra.

1. Elektrické informácie na typovom štítku zariadenia sa musia 
zhodovať s elektrickými prípojkami, ku ktorým má byť 
zariadenie pripojené.

2. Inštalácia a opravy musia byť vykonávané v úplnom súlade s 
miestnymi normami a predpismi o elektrickej bezpečnosti.

3. Zariadenie je možné bezpečne prevádzkovať iba vtedy, ak 
je pripojené k riadne uzemnenému vedeniu.

4. Dôrazne neodporúčame používať adaptéry, 
viacnásobné zásuvky a predlžovacie káble.

5. Zariadenie sa nesmie používať, ak je poškodený alebo 
nepracuje správne prepojovací kábel, zástrčka alebo akákoľvek 
iná časť zariadenia. Pošlite zariadenie do najbližšieho 
autorizovaného servisného strediska na kontrolu, opravu alebo 
nastavenie.

6. Toto zariadenie je možné používať iba na mletie pražených 
kávových zŕn. Akékoľvek iné použitie je zakázané a nebezpečné. 
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym 
použitím.

7. Ako sa chrániť pred úrazom elektrickým prúdom pri používaní 
elektrických zariadení vrátane mlynčeka Fausto

a. Zariadenie, kábel ani zástrčku neponárajte do vody alebo 
iných tekutín. Vnútorné súčasti zariadenia tiež nesmú prísť 
do styku s tekutinami.

b. V žiadnom prípade neťahajte za prepojovací kábel zariadenia.
c. Zariadenia sa nedotýkajte a  neprevádzkujte ho mokrými rukami.
d. Deti a nezaškolené osoby nesmú obsluhovať 

zariadenie
e. Nepoužívajte zariadenie ak máte mokré nohy a stojíte na dlážke.
f. Pred každým čistením alebo údržbou vytiahnite zástrčku zo zásuvky.



Pg 05

g. Nenechávajte zariadenie zapnuté, keď sa 
nepoužíva.

h. Neblokujte žiadne vetracie alebo odvodné otvory, ani nedovoľte, 
aby cez ne vnikli do zariadenia tekutiny.

i. Pred odstránením akýchkoľvek prekážok na výtoku/výpusti 
spotrebič vždy vypnite.

j. Nedovoľte, aby sa predmety ako lyžice, vidličky alebo iné 
predmety dostali do výstupného žľabu, pozri (10) na strane 09 
alebo do nádoby na kávové zrná, pozri (7) na strane 09.

k. Ak cudzí predmet zablokuje motor, zariadenie musí byť ihneď 
vypnuté. Kontaktujte autorizovaného predajcu a / alebo 
autorizované servisné stredisko.

l. Zariadenie nesmie byť vystavené atmosférickým vplyvom (slnko, 
dážď atď.).

8. Zariadenie nie je určené na prevádzku v extrémnych teplotách. Musí byť 
prevádzkovaný v teplotnom rozsahu od -5 ° C do +30 ° C.

9. Tento prístroj nie je určený na používanie deťmi alebo osobami s 
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými problémami. 
Okrem toho ho nesmú používať ľudia, ktorí nemajú potrebné znalosti, 
schopnosti a skúsenosti, pokiaľ ho nepoužívajú pod dohľadom alebo 
počas školenia.

10. Za žiadnych okolností by sa so zariadením nemali hrať deti.
11. Užívateľ musí dodržiavať všeobecné bezpečnostné predpisy krajiny, v 

ktorej je zariadenie prevádzkované, ako aj pravidlá zdravého rozumu a je 
zodpovedný za zaistenie pravidelnej údržby.

12. Je zodpovednosťou vlastníka zaistiť, aby bolo zariadenie nainštalované 
vo vhodnom prostredí a aby nepredstavovalo zdravotné alebo 
bezpečnostné riziko pre používateľov zariadenia.

13. Ak už zariadenie nechcete používať, odporúčame vám ho vypnúť: 
vytiahnite zástrčku a odpojte prepojovací kábel.

14. Ak zariadenie nefunguje alebo funguje nesprávne, musí byť vypnuté. 
Do zariadenia sa nesmie zasahovať.



Pg 06

POPIS

NAPÁJANIE (V) 110 220 230 240

FREKVENCIA (Hz) 60 60 50 50

PRÍKON (W) 400 300 350 350

VÝKON MOTORA (W)* 245 235 246 246

OTÁČKY ZA MINÚTU 1650 1630 1290 1290

VÝKON MLETIA (KG/H) 10 10 9.5 9.5

HMOTNOSŤ (PRÁZDNY) 10 10 10 10

VÝŠKA (MM) 441 441 441 441

ŠÍRKA(MM) 172 172 172 172

HĹBKA (MM) 262 262 262 262

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

*Uvedená hodnota sa týka 
efektívnych otáčok.

Časy zapnutia:
*Zvuk: 120 s * Toff: 900 s
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BESCHREIBUNG

SPANNUNG (V) 110 220 230 240

FREQUENZ (Hz) 60 60 50 50

STROMAUFNAHME (W) 400 300 350 350

MOTORLEISTUNG (W)* 245 235 246 246

UMDREHUNGEN PRO MINUTE 1650 1630 1290 1290

MAHLLEISTUNG (KG/H) 10 10 9.5 9.5

LEERGEWICHT 10 10 10 10

HÖHE (MM) 441 441 441 441

BREITE (MM) 172 172 172 172

TIEFE (MM) 262 262 262 262

ĎALŠIE INFORMÁCIE

VÝROBCA
CONTI VALERIO S.R.L. 
Via Luigi Longo, 39/41 
50019 SESTO FIORENTINO 
Firenze 
Italy

PRE ROCKET ESPRESSO:
Mlynček na kávu model RRT65E



POPIS ZARIADENIA
1. LCD displej
2. Tlačidlo “pre zníženie”
3. Podsvietené tlačidlo na porciu kávy
4. Tlačidlo “pre zvýšenie”
5. Podsvietené tlačidlo pre dvojitú porciu kávy
6. Veko nádoby
7. Nádoba na kávové zrná
8. Posuvník na otváranie a zatváranie nádoby na zrná
9. Otočný gombík na nastavenie mletia
10. Vypúšťací lievik
11. Podporná vidlica pre portafilter
12. Vypínač

1
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UVEDENIE DO PREVÁDZKY FAUSTO
Pred použitím mlynčeka odstráňte bielu zaisťovaciu skrutku pod 
zariadením. (Skrutku musíte odskrutkovať proti smeru hodinových 
ručičiek).

1
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ZAISTENIE ZÁSOBNÍKA
Pred uvedením zariadenia do prevádzky musíte namontovať 
nádobu na zrná (7) a vidlicu portafiltra (11).
• Nádobu na zrná (7) vložte do držiaka tak, aby otvory do seba 

zapadali.
• Pevne utiahnite zaisťovaciu skrutku (13).
• Umiestnite vidlicu portafiltra (11) na stroj a pripevnite ju 

dodanými skrutkami do potrebnej výšky.

11
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ÚVOD
Pred použitím zariadenia musíte nastaviť správny stupeň mletia, 
aby bolo možné dosiahnuť dokonalú extrakciu kávy.

1. Pod zomletím na espresso sa rozumie jemný prach, ktorý však
stále obsahuje aj niektoré zrnité zložky.

2. Káva po zomletí veľmi rýchlo stratí chuť. Preto pomelte kávu iba v
takom množstve, ako je potrebné.

3. Teplota, vlhkosť a opotrebovanie brúsnych kotúčov ovplyvňujú 
presnosť nastavenia mletia. 
Preto budete musieť každé ráno upraviť nastavenie mletia. 
To je rozdiel medzi dobrou a veľmi dobrou kávou.

4. Pri porcovaní a utláčaní (tampovaní) dávajte pozor na rovnomernosť.
5. K dobrej extrakcii obvykle dochádza, keď káva odteká po 5 až 10

sekundách.
Začína sa to veľkými kvapôčkami, z ktorých sa potom vyvinie
hustý, ustálený prúd kávy. Farba je tmavohnedá alebo oriešková,
najlepšie s červenkastými pruhmi.

6. Výdaj kávy by sa mal zastaviť skôr, ako sa káva stane svetlejšou a
prúd kvapaliny začne byť nerovnomernejší.

7. Ak je tok príliš rýchly, budete musieť mletie zjemniť. Otočte
nastavovací gombík v smere hodinových ručičiek. Bledý
krém a belavé pruhy sú tiež znakom príliš hrubého mletia
kávy.

8. Ak je prietok príliš pomalý, mletie je príliš jemné. Nastavte
mletie trochu hrubšie otáčaním nastavovacieho gombíka proti
smeru hodinových ručičiek.

9. Správne mletie znamená správnu extrakciu, čo zase
znamená správnu chuť.
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NÁVOD NA OBSLUHU
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky a zasuňte posúvač na nádobe 

pod zrná.
2. Naplňte zrnkovú kávu do zásobníka.
3. Stlačte vypínač (12). LED dióda tohto tlačidla sa rozsvieti.

4. Povytiahnite posúvač trochu von, aby ste uvoľnili
kávové zrná.

5. Portafilter umiestnite na vidlicu (11) pod vypúšťacím 
lievikom.

6. Na LCD displeji vyberte osvetlené tlačidlo (3) pre jednu        
alebo svetelné tlačidlo (5) pre dve        porcie kávy.

7. Mletie / výdaj kávy je ukončené, akonáhle uplynie stanovený 
čas. Ak chcete mletie zastaviť skôr, stlačte tlačidlo (3)             
alebo tlačidlo (5)

3
5

11

12
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ÚPRAVA HRÚBKY MLETIA
Nastavenie sa vykonáva pomocou otočného gombíka (9). Otočením v 
smere hodinových ručičiek dosiahnete jemnejšie mletie a otočením 
proti smeru hodinových ručičiek dosiahnete hrubšie mletie.

Na začiatok si pomelte trochu kávy a pripravte si nápoj - kávu. 
Vďaka tomu získate prehľad, ako prednastavenie z výroby  súvisí s 
extrakciou pripravovaného nápoja -  kávy.

Keď je mlynček v chode, upravte mletie o jeden alebo dva 
stupne. Rozdiel  je 3 - 5 sekúnd extrakčného času.

9
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NASTAVENIE ZARIADENIA 
13. Nastavený čas mletia pre jednu porciu kávy
14. Kontinuálne mletie je aktivované
15. Nastavený čas mletia na dve porcie kávy.
16. Grafický symbol porcie kávy.
17. Počítadlo pre jednotlivé porcie
18. Blokovanie programovania
19. Grafický symbol pre dvojité porcie
20. Počítadlo dvojitých porcií.

Pg 15



ZAPNUTIE VÁŠHO FAUSTO
Pri prvom zapnutí mlynčeka sú nastavené výrobné nastavenie. 
Posledné nastavenie pred vypnutím zostane zachované.

Po zapnutí zariadenia sa na displeji na približne 7,5 sekundy 
zobrazí grafický symbol „R“.

Pg 16
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VÝDAJ PO PORCIÁCH 
A NASTAVENIE DISPLEJA
• Portafilter umiestnite na vidlicu portafilteru.
• Stlačte tlačidlo jednej alebo dvoch šálok.
• Toto tlačidlo sa rozsvieti. Káva sa rozomelie a spadne do

prenosného filtra.
• Po dokončení mletia sa nastavenie vráti priamo z nuly na

nastavený čas mletia.
• Čas mletia  je možné stlačením tlačidla (2)          znížiť, alebo 

stalčením tlačidla (4)          zvýšiť.

AKTIVÁCIA TRVALÉHO MLETIA
Aktivuje sa súčasným stlačením tlačidiel (3) a (5), tj. Tlačidiel so 
symbolmi šálky                  .

Obe tlačidlá porcií sa rozsvietia a zobrazí sa symbol pre 
nepretržité mletie (14)          .

Na automatické mletie sa vrátite stlačením tlačidla (3)          alebo 
tlačidla (5)         .

NULOVANIE POČÍTAČA
Súčasným stlačením tlačidiel (2)          a (4)            na viac ako 5 sekúnd sa 
obidve počítadlá vynulujú.

2

3

4
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BLOKOVANIE FUNKCIE
Ak súčasne súčasne stlačíte a uvoľníte tlačidlá (2)       a 
(4)        , všetky funkcie sa zablokujú, s výnimkou výberu porcie 
a začiatku mletia. Na displeji sa zobrazí symbol blokovania 
funkcií (18).

Funkčný blok sa zruší súčasným stlačením a uvoľnením 
dvoch tlačidiel (2)         a (4)          . Všetky funkcie sú opäť 
aktívne.

2 4

18
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred čistením alebo údržbou vytiahnite 
zástrčku zo zásuvky.

Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za 
kábel.

ČISTENIE
Pravidelné čistenie je základným predpokladom dobrej funkcie 
mlynčeka s dávkovacou jednotkou.

Pred začatím čistenia musíte vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. 
Prosím skontroluj.

Nádobu na zrná (7) čistite najmenej raz týždenne, aby ste z 
kávových zŕn odstránili zvyšky oleja. 
Použite prosím čistú handru.

Skontrolujte, či v dávkovači nie je zaseknutá stará káva, a v 
prípade potreby ju odstráňte. 
Vyhnete sa tomu, aby káva 
nedostala zatuchnutú  pachuť.
Kefou odstráňte zvyšky kávy
z mlecích kameňov.

ÚDRŽBA
Údržbárske práce smie vykonávať 
iba školený personál autorizovaný 
výrobcom.

Nerobte žiadne provizórne opravy.

Používajte iba originálne 
náhradné diely.

Skontrolujte brúsne kotúče. Po 
zomletí 350 kg zrnkovej kávy môže 
byť potrebné vymeniť mlecie 
kamene.





Užívateľská príručka
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POPIS

NAPÁJANIE (V) 110V 220V 230V 240V

FREKVENCIA (Hz) 60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz

PRÍKON (A/W) 1.9A - 2.1 A 310 W 310 W 310 W

VÝKON MOTOR (W)* 100W 100W 100W 100W

1.650 1.250 1.250 1.250

VÝKON MLETIA (GR/SEK.) 1.2 - 1.8 1.2 - 1.8 1.2 - 1.8 1.2 - 1.8

HMOTNOSŤ (PRÁZDY)  (KG) 7.6 7.6 7.6 7.6

VÝŠKA (MM) 385 385 385 385

ŠÍRKA (MM) 162 162 162 162

HĹBKA (MM) 235 235 235 235

FAUSTINO TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

OTÁČKY ZA MINÚTU

* Uvedená hodnota sa
týka efektívnych otáčok.

Časy zapnutia:
Zvuk: 120 s * Toff: 900 s
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BESCHREIBUNG

SPANNUNG (V) 110V 220V 230V 240V

HERTZ (Hz) 60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz

LEISTUNG (A/W) 1.9A - 2.1 A 310 W 310 W 310 W

MOTOR (W)* 100W 100W 100W 100W

UpM 1.650 1.250 1.250 1.250

MAHLLEISTUNG (GR/SEK.) 1.2 - 1.8 1.2 - 1.8 1.2 - 1.8 1.2 - 1.8

LEERGEWICHT (KG) 7.6 7.6 7.6 7.6

HÖHE (MM) 385 385 385 385

BREITE (MM) 162 162 162 162

TIEFE (MM) 235 235 235 235

ĎALŠIE INFORMÁCIE

VÝROBCA
CONTI VALERIO S.R.L. 
Via Luigi Longo, 39/41 
50019 SESTO FIORENTINO 
Firenze 
Italy

Vyrobené pre Rocket Espresso 

MLYNČEK NA KÁVU MODELL 

MR02
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POPIS ZARIADENIA
1. LCD displej
2. Tlačidlo na zníženie množstva kávy
3. Podsvietené tlačidlo pre jednu porciu kávy
4. Tlačidlo na zvýšenie množstva kávy
5. Podsvietené tlačidlo pre dvojnásobné množstvo kávy
6. Veko nádoby
7. Nádoba na kávové zrná
8. Posuvník na otváranie a zatváranie nádoby na zrná
9. Nastavovacie koliesko na nastavenie stupňa mletia
10. Vypúšťací lievik
11. Vidlica Portafiltra
12. Zapínacie tlačidlo
13. Zaisťovacia skrutka nádoby na kávové zrná
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INŠTALÁCIA  FAUSTINO
Predtým, ako začnete prístroj používať, musí byť nainštalovaný 
zásobník na kávové zrná (7) a vidlica držiaka filtra (11).

• Vložte nádobu na zrná tak, aby otvory zodpovedali skrutke na
upevnenie nádoby (13).

• Teraz utiahnite upevňovaciu skrutku (14).

13
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MONTÁŽ DRŽIAKA PORTAFILTRA
• Namontujte vidlicu portafiltra na mlynček.

Na to použite dodané skrutky.
Upravte výšku podľa svojich požiadaviek, aby bolo zaistené
správne dávkovanie kávy.

• Upozornenie: Ak je vidlica už nasadená,
skrutky neutiahnite.

11
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ÚVOD
Pred uvedením do prevádzky je potrebné nastaviť správny stupeň 
mletia, aby bola extrakcia kávy čo najdokonalejšia. S týmto 
mlynčekom je možné veľmi presne nastaviť porcie, pretože 
nastavenie mletia je veľmi presné.
1. Mletie na Espresso je veľmi jemné, napriek tomu môže

obsahovať hrubšie častice.
2. Káva veľmi rýchlo stráca chuť. Odporúčame, aby ste zomleli len

toľko kávy, koľko potrebujete,
3. Teplota, vlhkosť a opotrebovanie brúsnych kotúčov majú na

výsledok významný vplyv. Z tohto dôvodu je dôležité
nastavovať mletie každý deň. Toto je rozdiel medzi dobrou a
veľmi dobrou kávou.

4. Dávajte pozor na konštantné utláčanie (tampovanie) a dávkovanie.
5. Dobrá extrakcia sa dosiahne, ak uplynie 5 až 10 sekúnd, než

začne vytekať káva. Výtok začína hustými kvapôčkami,
ktoré potom pokračujú hustým, plochým prúdom. Farba
kávy je spočiatku tmavá a potom sa zmení na orieškovú s
červenkastými odleskami.

6. Dávkovanie by malo byť prerušené, kým káva nebude príliš
svetlá a začne prskať.

7. Ak je výtok kávy príliš rýchly (svetlo bledý krém), mletie musí byť
jemnejšie - dosiahnete to otáčaním nastavovacieho kolieska v
smere hodinových ručičiek.

8. Ak je výstup príliš pomalý, mletie musí byť hrubšie (otočte
nastavovacím kolieskom proti smeru hodinových ručičiek.

9. Správne mletie znamená správnu extrakciu a správnu chuť.



NÁVOD NA OBSLUHU
1. Zatvorte posuvník (8), odstráňte veko nádoby (6) a naplňte

nádobu kávovými zrnami.
2. Stlačte tlačidlo zapnutia (12) - (zapnuté osvetlenie tlačidiel). LCD

displej zobrazuje grafický symbol „R“ na približne 7,5 sekundy.
3. Teraz otvorte posuvník (8), aby sa kávové zrná mohli dostať do

mlynčeka.
4. Zvoľte na displeji zobrazený symbol pre jednu (3)

alebo dvojitú (5)            porciu.
5. Mletie sa skončí po dosiahnutí nastaveného času mletia, pokiaľ

ho nechcete predčasne ukončiť stlačením tlačidla (3)        alebo
(5)      .

3 5
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ÚPRAVA HRÚBKY MLETIA
Vykonajte nastavenie pomocou nastavovacieho kolieska (9). 
Otočením v smere hodinových ručičiek meliete jemnejšie a proti 
smeru hodinových ručičiek meliete hrubšie.

Najprv si pomelte trochu kávy a pripravte si nápoj - kávu. Vďaka 
tomu môžete vidieť, aký bude mať mletie vplyv na výslednú chuť.

Pokiaľ je mlynček v chode, zmeňte stupeň mletia o 1 až 2 stupne. 
Jedna stupeň zodpovedá zmene extrakčného času približne 3 až 5 
sekúnd. 

9
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VÝDAJ PO PORCIÁCH A 
NASTAVENIA DISPLEJA
• Vložte portafilter do vidlice držiaka portafiltra a vyberte jednu

alebo dve porcie                .
– Mletie sa spustí ihneď po stlačení príslušného tlačidla. Po

vydaní kávy sa informácie o čase mletia vrátia do
nastaveného času.

Počítadlo jednej alebo dvoch porcií sa zvý o „1“ .

• Ak chcete prerušiť mletie, stlačte tlačidlo pre jednu alebo dve
šálky

Opätovným stlačením rovnakého tlačidla spustíte mletie znova.

• Stlačením tlačidla         alebo tlačidla            zvolenú porciu zvýšite 
alebo znížite. Ak tlačidlo podržíte nejaký čas, zvýši sa podľa
tohto času aj čas mletia.

AKTIVÁCIA TRVALÉHO MLETIA
Nepretržité mletie sa aktivuje súčasným stlačením tlačidiel (3)      
a (5)          . Obe tlačidlá porcií sa rozsvietia a zobrazí sa symbol 
pre nepretržité mletie (7)          .

Mletie trvá tak dlho, pokiaľ tlačidlá držíte zatlačené.

BLOKOVANIE ČASU MLETIA
Vykonáva sa súčasným zatlačením tlačidiel (4)        a   (2)         . 
 Uvoľnením tlačidiel končí nastavenie času mletia. 
Navyše tlačidlá (4)            a (2)           na displeji stmavnú.

Blokované funkcie sa znova aktivujú súčasným stlačením tlačidiel 
(4)         a  (2)          .
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Podržte centrálne tlačidlo (6)       na 10 sekúnd a potom vyberte 
jedno z nasledujúcich počítadiel:
• Vydané jednotlivé porcie (3):         Zobrazuje počet 

vydaných jednotlivých porcií.
• Vydané dvojité porcie (5)
• Výdaj jednej porcie (3)         alebo dvojitých porcií (5):        Zobrazenie 

prebiehajúceho nepretržitého dávkovania. V pároch;

Na displeji sa zobrazia iba zvolené tlačidlá a počet porcií (v 
pároch).

Na vysvetlenie: ak je celkový počet vydaných porcií 142536, na 
displeji sa zobrazia číslice 14, 25 a 36,   každé na 2 sekundy.

Po poslednom zobrazení sa toto zastaví na 4 sekundy. Potom 
sa postupnosť číslic opakuje.

Vypnite a znova zapnite mlynček, aby ste sa dostali z úrovne 
evidencie počítadla.

ÚPRAVA KONTRASTU DISPLEJA
Po zapnutí mlynčeka podržte stredné tlačidlo (6)            a 
pomocou tlačidiel (4)          upravte kontrast viac kontastu - a (2)   
–menej kontrastu.  

Ak chcete počítanie ukončiť, vypnite a znova zapnite vypínač (12).

STANDBY

Po 2 minútach nečinnosti sa displej prepne do pohotovostného 
režimu.

Stredné tlačidlo (6)        je aktívne. Stlačte tlačidlo (6)        aby ste sa 
dostali do aktívneho režimu. Na displeji sa zobrazí hlavná 
obrazovka.
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
Predtým, ako budete vykonávať opravy a údržbu, musí byť 
prístroj odpojený od napájania (vytiahnite zástrčku).

Za žiadnych okolností neodpájajte prístroj od napájania 
ťahaním za elektrický kábel.

ČISTENIE
Čistenie je základným aspektom správnej funkcie mlynčeka s 
dávkovacím zariadením.

Pred akýmikoľvek čistiacimi prácami musí byť stroj odpojený 
od napájania.

Nádobu na kávové zrná (7) vyčistite od zvyškov kávového oleja 
najmenej raz týždenne čistou handrou.

Uistite sa, že v dávkovacej jednotke nezostala žiadna stará káva. 
Inak by sa mohla vyskytnúť zatuchnutú chuť. 

ÚDRŽBA
Údržbárske práce smie 
vykonávať iba školený personál 
autorizovaný výrobcom.

Nevykonávajte žiadne 
improvizované  opravy a 
používajte len originálne 
náhradné diely.

Aby ste zaistili správnu funkciu 
mlynčeka, skontrolujte mlecie kamene 
po každých 250 kg zomletej kávy. Možno 
budú musieť byť vymenené.
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