
PL Instrukcja obsługi

CM 202



2



SPIS TREŚCI

Opis młynka ....................................................................................................4

Wstęp . ............................................................................................................5

Ważne uwagi o bezpieczeństwie . ..................................................................5

Przed pierwszym użyciem  . ............................................................................6

Czyszczenie i konserwacja . ...........................................................................6

Czyszczenie . ..................................................................................................7

Składanie młynka . ..........................................................................................7

Obsługa młynka...............................................................................................7

Obsługa posprzedażna . .................................................................................7

Utylizacja . .......................................................................................................8

2-letnia gwarancja . .........................................................................................8

3



OPIS MŁYNKA
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Pojemnik na 
zmieloną kawę

Włącznik czasowy &
        Start / Stop

Pokrywka

Łyżeczka

Pojemnik na ziarna

Pokrywka
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WSTĘP

Szanowny Kliencie,
Dokonałeś dobrego wyboru kupując nasz młynek do kawy. Kupiłeś uznany 
produkt wysokiej jakości. Dziękujemy bardzo za zakup naszego produktu. 
Życzymy dużo przyjemności z użytkowania nowego młynka do kawy Graef.

WAŻNE UWAGI O BEZPIECZEŃSTWIE
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać 
podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:
• Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje.
• Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem porażenia prądem, nie wkładaj 

urządzenia, przewodu ani wtyczki do wody lub innych płynów.
• To urządzenie nie może być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i 

przewód elektryczny poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
• To urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez 
doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub otrzymały instrukcje 
dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z 
tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być 
wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

• Zawsze odłączaj urządzenie od prądu, jeśli zostaje pozostawione bez 
nadzoru i przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

• Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka, gdy nie jest używane, przed 
założeniem lub zdejmowaniem części i przed czyszczeniem. Aby odłączyć, 
wyłącz samo urządzenie, złap za wtyczkę i wyciągnij z gniazdka. Nigdy nie 
ciągnij za przewód.

• Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami.
• Trzymaj ręce i akcesoria z daleka od pojemnika, aby zmniejszyć ryzyko

poważnych obrażeń osób lub uszkodzenia urządzenia.
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez 

producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub wykwalifikowaną 
osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem.

• Używanie akcesoriów, w tym zwykłych naczyń i części montażowych, 
które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta urządzenia, 
może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia u osób
użytkujących młynek.

• Nigdy nie miel już raz zmielonej kawy.
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• Jeśli zadziała samoczynny wyłącznik termiczny, należy zresetować 
urządzenie, odłączając zasilanie sieciowe.

• Młynek może być używany tylko wewnątrz pomieszczeń.
• Nie pozostawiaj przewodu elektrycznego zwisającego nad krawędzią stołu 

lub blatu ani nie pozwól, aby dotykał gorących powierzchni, np. pieca.
• Ostrza są bardzo ostre. Postępuj ostrożnie.
• Nie używaj tego urządzenia do innych celów niż przewidziane.
• Zawsze używaj młynka z założoną pokrywką.
• Nie pozostawiaj młynka bez nadzoru podczas pracy.
• Nie używaj młynka w obecności wybuchowych i / lub łatwopalnych oparów.
• Aby odłączyć młynek, wyłącz go, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
• Przykręć solidnie pojemnik na ziarna. W razie przypadkowego odsłonięcia 

ruchomych ostrzy może dojść do poważnych obrażeń.
• Nie należy umieszczać / usuwać pojemnika na ziarna z podstawy silnika 

podczas pracy silnika.
• Nie uruchamiaj silnika, gdy zbiornik na ziarna jest pusty.

• Maksymalny czas pracy młynka nie może przekraczać 5 minut.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ!

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

• Rozpakuj młynek do kawy i ostrożnie usuń wszystkie materiały
  opakowaniowe.
• Umyj wszystkie części. Patrz „Czyszczenie i konserwacja”.
• Umieść młynek do kawy na suchej, poziomej powierzchni. Nie podłączaj 

urządzenia, dopóki nie zostanie całkowicie zmontowane.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

• Zawsze wyłączaj urządzenie i odłącz je od sieci przed czyszczeniem.
• Nie zanurzaj korpusu urządzenia, przewodu lub wtyczki w wodzie. Po prostu 

wytrzyj korpus młynka do kawy mokrą szmatką.
• Nie używaj środków do szorowania lub ściernych do mycia pojemnika na 

ziarna i pokrywy, ponieważ może to spowodować zarysowanie lub 
uszkodzenie powierzchni.

• Aby uniknąć przedostania się resztek kawy do wnętrza urządzenia, zawsze 
myj młynek niezwłocznie po użyciu.

• Przechowuj pojemnik na ziarna i pokrywę w pozycji odblokowanej, gdy nie 
są używane. Wszystkie akcesoria przechowuj w bezpiecznym miejscu, 
niedostępnym dla dzieci.
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CZYSZCZENIE

• Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
• Odkręć pojemnik na ziarna, obracając go w lewo, aż do zluzowania.
• Wyjmij pojemnik na kawęziarnistą razem z pokrywą.
• Umyj zdejmowane części ręcznie lub w zmywarce.

SKŁADANIE MŁYNKA

Umieść podstawę młynka do kawy na płaskiej, poziomej powierzchni. 
Ostrożnie wkręć zmontowany pojemnik na ziarna do otworu na górze młynka 
do kawy. Umieść pokrywę na pojemniku na ziarna. Podłącz urządzenie 
wyłącznie do gniazda 220-240 V AC 50/60 Hz. Młynek do kawy jest teraz 
gotowy do użycia.

OBSŁUGA MŁYNKA

Przyciski obsługowe znajdują się na górze młynka do kawy.
• Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci. Umieść pojemnik na 

ziarna na młynku do kawy. Obróć pojemnik w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara, aż pojemnik na ziarno zatrzaśnie się na swoim miejscu.

• Zdejmij pokrywkę pojemnika na kawę ziarnistą.
• Napełnij pojemnik ziarnami kawy, upewniając się, że pokrywa jest
  bezpiecznie zamknięta (maks. ilość kawy ziarnistej to 225 g).
• Włóż wtyczkę sieciową do gniazdka.
• Przekręć pojemnik na ziarna w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara, aby uzyskać drobniej zmieloną kawę lub przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara, aby uzyskać bardziej grube mielenie. Uwaga: Użyj 
gruboziarnistego mielenia do perkolatora / prasy francuskiej, średniej 
wielkości zmielenia do ekspresu przelewowego na filtry i drobnego mielenia 
do ekspresu ciśnieniowego.

• Ustaw przycisk Start / Stop na żądanej liczbie filiżanek. Weź pod uwagę, że 
na podstawie osobistych upodobań możesz zwiększyć lub zmniejszyć moc  
kawy, ustawiając odpowiednią liczbę filiżanek.

• Naciśnij i zwolnij przycisk Start / Stop, aby rozpocząć mielenie. Uwaga: 
funkcja bezpieczeństwa młynka nie pozwala na włączenie, jeżeli pojemnik na 
kawę ziarnistą i pojemnik na kawę zmieloną nie są prawidłowo ustawione.

• Mielenie zostanie automatycznie zatrzymane po zakończeniu.
• Aby ręcznie zatrzymać operację, naciśnij i zwolnij przycisk Start / Stop,

urządzenie zatrzyma się.
• Wyjmij pojemnik na kawę, zrób kawę i ciesz się znakomitym smakiem!

OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA

Jeśli młynek ulegnie uszkodzeniu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z 
serwisem firmy Graef.
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UTYLIZACJA

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu, nie można go wyrzucać razem 
ze zwykłymi odpadami domowymi. Wskazuje na to symbol umieszczony na 
produkcie. Materiały z urządzenia należy używać ponownie (recykling) zgodnie 
z ich oznaczeniem. Dzięki ponownemu wykorzystaniu, recyklingowi lub 
zastosowaniu innych form wykorzystania starych urzadzeń, wnosisz ważny 
wkład w ochronę naszego środowiska. Poproś lokalną administrację o 
podanie adresu punktu utylizacji.

2 - LETNIA GWARANCJA

Zapewniamy gwarancję producenta przez dwadzieścia cztery miesiące od 
daty zakupu, w przypadku wad produkcyjnych i materiałowych. Twoje 
roszczenie z tytułu gwarancji prawnej obowiązującej w kraju użytkowania (w 
Niemczech § 437 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego [BGB])
pozostanie nienaruszone przez niniejsze warunki. Gwarancja nie obejmuje 
uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się lub 
użytkowaniem, a także wad, które tylko nieznacznie wpływają na funkcję 
lub wartość urządzenia. Ponadto szkody transportowe, za które nie 
ponosimy odpowiedzialności, zostaną wyłączone z roszczeń z tytułu 
gwarancji. Roszczenie gwarancyjne jest wykluczone z tytułu szkód, które 
zostały spowodowane przez naprawy, które nie zostały wykonane przez nasz 
serwis lub przez jednego z naszych przedstawicieli. W przypadku 
uzasadnionych reklamacji naprawimy wadliwy produkt lub wymienimy go na 
nowy bez wad według naszego uznania.
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Generalny dystrybutor na Polskę:

             WEINDICH Sp. J.
             41-503 Chorzów
             ul. Adamieckiego 8
             tel. +48 32 746 91 90
             fax +48 32 770 79 05
             www.weindich.pl

             e-mail: sklep@graef.pl

      Serwis / wsparcie techniczne
      tel. +48 32 746 91 51
      e-mail: serwis@weindich.pl

http://www.weindich.pl

