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Charakterystyka ogólna
Sprawdzony, niezawodny, wykonanie metalowe z dodatkami z tworzywa sztucznego. Dzięki zwartej
konstrukcji, młynek jest prosty w obsłudze i nie wymaga specjalnego przeszkolenia.

Parametry techniczne
Napięcie zasilania: 230V / 50Hz
Pobór prądu:  1,8A
Moc:   352W
Waga:   5kg
Wymiary w cm: 22 x 40 x 65h

Obsługa
 Przed włączeniem młynka, należy zamontować zbiornik na kawę i przykręcić go dwiema
śrubami. Na wierzchu młynka powinny znajdować się symbole pomocne przy instalacji. Pokrętłem
po prawej stronie przesuwamy górny nóż mielący. Odległość dolnego i górnego noża decyduje
o grubości mielenia kawy - przez obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara zmniejszamy ją,
zmiękczamy (kierunek F). W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara ustawiamy grubsze
mielenie (kierunek G). Grubość mielenia ustawiamy według własnego żądania.

Po zamontowaniu zbiornika na kawę i ustawieniu, podłączamy urządzenie do sieci elektrycznej
(230V). Do zbiornika należy wsypać kawę, a następnie przesunąć przezroczystą dźwignię na
spodzie zbiornika. Młynek uruchamiamy zielonym przełącznikiem po lewej stronie. Kawę dozujemy
do fi liżanek za pomocą dźwigni znajdującej się po lewej stronie zbiornika zmielonej kawy. Jeśli
ilość kawy nie jest wystarczająca, można zmienić ustawienia regulując dawkę za pomocą pokrętła
wewnątrz zbiornika zmielonej kawy, posługując się przy tym miarką wytłoczoną na zbiorniku. Jakość
kawy wpływa znacząco na wymaganą jej ilość i czas mielenia jednej porcji. Urządzenie należy
ustawić odpowiednio do własnych wymagań.

Uwagi:
Podczas czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Nie wkładać rąk do wnętrza młynka w czasie jego pracy, nawet gdy silnik jest zatrzymany.
Jeśli młynek wydaje podejrzane dźwięki należy sprawdzić, czy pomiędzy noże nie dostał się
niepożądany obiekt (kamień, drut itp.).
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia należy wezwać fi rmę serwisującą.

Gwarancja i serwis
Gwarancja nie obejmuje żadnych części, które podlegają naturalnemu zużyciu (uszczelki, żarówki,
części plastykowe i szklane itp.) Gwarancja nie obejmuje również urządzenia jeśli podłączone było
niezgodnie z instrukcją lub przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień. Gwarancja nie
obejmuje uszkodzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi lub przez osoby trzecie.

Wykaz części i materiałów eksploatacyjnych jest dostępny u producenta.

Spis fi rm serwisujących:  

PL: RM Gastro
 ul. Skoczowska 94
 43-450 Ustroń
 (33)854 73 26
 info@rmgastro.pl
 www.rmgastro.pl
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