
                                                      
 

 
 
 
 
 

INSTRUKCJA   OBSŁUGI 
 

 
 

MŁYNEK DO KAWY 
 

MODEL:  WH-2200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ  Z  INSTRUKCJĄ OBSŁUGI                                  
I ZACHOWAJ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU. 

 



OPIS URZĄDZENIA 
 

 

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 
 
1. Odpakuj produkt i zachowaj wszystkie elementy opakowania do czasu, gdy    

upewnisz się, że urządzenie nie jest uszkodzone i działa poprawnie. 
2. Starannie zapoznaj się z instrukcją przed pierwszym użyciem. 
3. Wyjmij produkt z opakowania. Przechowuj i utylizuj opakowania w odpowiedzialny 

sposób. Plastikowa folia do pakowania może stwarzać ryzyko uduszenia dla      
niemowląt i małych dzieci, więc upewnij się, ze wszelkie opakowania pozostają 
poza ich zasięgiem. 

4. Przed każdym użyciem sprawdź czy produkt nie jest uszkodzony ani zużyty.                      
Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest uszkodzona. 

5. Dokładnie wyczyść pokrywę, obudowę silnika, pokrywkę zbiornika oraz zbiornik. 
Następnie osusz te części. 

6. Przed każdym użyciem usuwaj wszelkie ciała obce lub śmieci z pojemnika. 

 
 
 
UŻYTKOWANIE 
 
1. Wytrzeć metalową misę, ostrze i pokrywkę za pomocą suchej szmatki. Urządzenie  
    musi być odłączone od zasilania.  
2. Zdjąć pokrywkę (przekręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i wsypać    
    ziarna kawy do metalowej misy (maksymalna pojemność 65g).  
3. Zwrócić uwagę na strzałki i oznaczenia CLOSE/OPEN.    

1 – Pokrywa 

2 – Obudowa 

3 – Przycisk  włączenia, wyłączenia 

 



4. Założyć pokrywkę i przekręcić ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.  
    Urządzenie będzie działać tylko z poprawnie zamocowaną pokrywą. 
5. Podłączyć urządzenie do zasilania. 

6. Trzymać mocno pokrywę jedną ręką, a drugą wcisnąć włącznik i przytrzymać    
do momentu osiągnięcia pożądanego stopnia zmielenia kawy. 

 
NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWKI, DOPÓKI OSTRZA NIE ZATRZYMAJĄ SIĘ 
CAŁKOWICIE. 
 
1. Czas mielenia przekłada się na stopień zmielenia ziaren. 

➢ grubo zmielone: 10 sekund 
➢ zmielone w średnim stopniu: 20-30 sekund 
➢ drobno zmielone: 40-60 sekund  

2. Gdy ostrze przestanie się obracać, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Zdjąć 
pokrywkę i wysypać zmieloną kawę. 

 

 
CZYSZCZENIE 
 
Zaleca się usuwać całą zmieloną kawę, by zapobiec wpływaniu pozostałości na 
jakość i aromat kawy mielonej przy następnym użyciu młynka. Czyścić urządzenie                 
w następujący sposób: 
1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. 
2. Wyczyścić wewnętrzną metalową misę za pomocą suchej szmatki do naczyń. Nie  
    używać wody do czyszczenia. 
3. Wyczyścić ostrze za pomocą szczotki. 
4. Wyczyścić młynek z zewnątrz za pomocą nawilżonej ścierki. 
 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
Moc znamionowa:     160 W         
Napięcie znamionowe:     220-240 V  
Częstotliwość znamionowa:     50/60 Hz  
Pojemność:       65 g 

 

  Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw Unii 
Europejskiej, które go dotyczą. 
 

UTYLIZACJA OPAKOWAŃ 
 

Materiały z opakowania produktu nadają się do wykorzystania jako surowiec wtórny i 
są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie 
z przepisami lokalnymi. 
Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło 
zagrożenia. 
 


