
 
/CZ/ Čistič pro mlýnky kávy v automatických kávovarech i samostatné, 3x 15 g    obj. č. 111759 

 

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte návod k použití Vašeho zařízení a dodržujte pokyny v něm uvedené! 

 

Mlýnek na kávu (elektrický/manuální): 

1.  Vysypte obsah jednoho sáčku do prázdného mlýnku. 

2. Úplně pomelte čistící zrna. 

3. Naplňte normálními kávovými zrny. 

4. Umelte kávu na 2-4 kávy, abyste zcela odstranili zbytky čistících zrn. 

Upozornění! 

Namletá čistící zrna a následně namletá kávová zrna na 2-4 kávy vyhoďte, nepoužívejte je k přípravě 

kávy! 

Mlýnek je nyní vyčištěný a připravený k použití. 

 
Automatické kávovary: 
 

1. Vysypte obsah jednoho sáčku do prázdného mlýnku. 

2. Spusťte mletí kávy, dokud nejsou všechna čisticí zrna umleta. 

3. Naplňte normálními kávovými zrny. 

4. Udělejte 2-4 kávy (nepijte je!), abyste zcela odstranili zbytky čistících zrn. 

 

Mlýnek je nyní vyčištěný a kávovar připravený k použití. 
 
Doporučujeme čistit mlýnek každé 3 měsíce pro odstranění kávové mastnoty, kávových olejů a hořkých složek z drážek mlýnku. 

 

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz 

 

 
/SK/ Čistič pre mlynčeky kávy v automatických kávovaroch aj samostatné, 3x 15 g    obj. č. 111759 

 

Pred použitím tohto výrobku si prečítajte návod na použitie k Vášmu zariadeniu a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené! 

 

Mlynček na kávu (elektrický/manuálny): 

1. Vysypte obsah jedného vrecka do prázdneho mlynčeka. 

2. Úplne pomeľte čistiace zrná. 

3. Naplňte normálnymi kávovými zrnami. 

4. Zomeľte kávu na 2-4 kávy, aby ste úplne odstránili zvyšky čistiacich zŕn. 

Upozornenie! 

Pomleté čistiace zrná a následne pomleté kávové zrná na 2-4 kávy vyhoďte, nepoužívajte ich  

na prípravu kávy! 

Mlynček je teraz vyčistený a pripravený na použitie. 

 

Automatické kávovary: 

 

1. Vysypte obsah jedného vrecka do prázdneho mlynčeka. 

2. Spustite mletie kávy, až kým nie sú všetky čistiace zrná zomleté. 

3. Naplňte normálnymi kávovými zrnami. 

4. Urobte 2-4 kávy (nepite ich!), aby ste úplne odstránili zvyšky čistiacich zŕn. 

 

Mlynček je teraz vyčistený a kávovar pripravený na použitie. 

 

Odporúčame čistiť mlynček každé 3 mesiace pre odstránenie kávovej mastnoty, kávových olejov a horkých zložiek z drážok mlynčeka. 

 

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 

http://www.hama.sk/

