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Consigliamo di leggere attentamente questo manuale, che riporta tutte le indicazioni per mantenere inalterate le qualità estetiche 
e funzionali dell’apparecchio acquistato.
Per ulteriori informazioni sul prodotto: www.smeg.com

We advise you to read this manual carefully, as it contains all the instructions for managing tha appliance’s aestetic and 
functional qualities. 
For further information on the product: www.smeg.com

Nous conseillons de lire attentivement ce manuel, qui comprend toutes les indications pour maintenir inaltérées les qualités 
esthétiques et fonctionnelles de l’appareil acheté.
Pour obtenir des informations supplémentaires sur le produit : www.smeg.com

Wir empfehlen, dieses Handbuch, das alle Anweisungen enthält, um die Qualität des erworbenen Geräts, was das Aussehen 
und die Funktionalität betrifft, zu erhalten, sorgfältig zu lesen.
Für weitere Informationen zum Erzeugnis: www.smeg.com

We adviseren om deze handleiding aandachtig door te lezen. Ze bevat aanwijzingen die nodig zijn om de esthetische en 
functionele eigenschappen van het gekochte apparaat intact te houden.
Bezoek voor meer informatie over het product: www.smeg.com

Aconsejamos leer atentamente este manual que contienen todas las indicaciones para mantener inalterada la calidad estética 
y funcional del aparato adquirido.
Más información sobre el producto en: www.smeg.com

Aconselhamos que leia atentamente este manual, que refere todas as indicações para manter inalteradas as qualidades estéticas 
e funcionais do aparelho comprado.
Para mais informações sobre o produto: www.smeg.com

Vi rekommenderar att ni noga läser denna handbok som anger alla de nödvändiga anvisningarna för att bibehålla den inköpta 
apparatens utseende och funktioner.
För mer information om produkten: www.smeg.com

Мы рекомендуем вам внимательно прочитать данное руководство, в котором приводятся все указания, 
необходимые для поддержания неизменными эстетических и функциональных свойств приобретенного прибора.
Дополнительную информацию об изделии можно получить на сайте: www.smeg.com

Vi anbefaler, at du nøje læser denne vejledning, som indeholder alle anvisninger til at holde det købte apparat i perfekt 
funktionsmæssig og æstetisk stand.
For yderligere informationer om produktet: www.smeg.com

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, która zawiera wszystkie wskazania dla utrzymania jakości estetyki 
i funkcjonalności zakupionego urządzenia.
Dalsze informacje dotyczące produktu znajdują się na stronie: www.smeg.com

Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Ohjeita noudattamalla taataan laitteen oikeaoppinen ylläpito ja sen ominaisuuksien säilyvyys.
Tuotteeseen liittyvät lisätiedot löytyvät osoitteesta www.smeg.com

Vi anbefaler at du leser denne brukerveiledningen grundig, da den inneholder alle indikasjoner for å bevare de estetiske og 
funksjonenelle kvalitetene til produktet du har kjent.
For ytterligere informasjon om produktet: www.smeg.com

ائه. ي تضمن الحفاظ عىل الخصائص الجمالية والوظيفية للمنتج الذي قمت ب�ش
ننصح بقراءة هذا الكتيب بعناية حيث يضم جميع التعليمات ال�ت
www.smeg.com للمزيد من المعلومات عن الُمنَتج برجاء زيارة
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Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za zakup Młynka do kawy Linii Smeg.
Zakupując nasz produkt zdecydował/a się Pan/i na wybór unikalnego 
przedmiotu, który dzięki swej wyjątkowej estetyce i innowacyjnej technologi, 
staje się częścią wyposażenia wnętrza.
Artykuł gospodarstwa domowego Smeg zawsze idealnie koordynuje 
się z innymi produktami z gamy, stając się jednocześnie designerskim 
elementem w kuchni.
Życząc owocnego korzystania z urządzenia i przesyłamy wyrazy szacunku.

SMEG S.p.A.

Model CGF01
Młynek do kawy
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BEZPIECZEŃSTWO
Podstawowe ostrzeżenia  dotyczące 
bezpieczeństwa.
Ponieważ urządzenie funkcjonuje na prąd 
elektryczny, należy przestrzegać następujących 
ostrzeżeń bezpieczeństwa:
• Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
•   Upewnić się, że gniazdko zasilające jest 

łatwo dostępne, w celu zapewnienia, w razie 
potrzeby, szybkiego wyciągnięcia wtyczki z 
gniazdka.

•  Jeśli chce się wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, 
należy chwycić bezpośrednio za wtyczkę. 
Nigdy nie ciągnąć za kabel, gdyż mógłby 
ulec uszkodzeniu.

•  W przypadku usterki urządzenia nie 
próbować go naprawiać.

 Wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę 
z gniazdka i zwrócić się do Serwisu 
Technicznego firmy Smeg.

• W przypadku uszkodzenia wtyczki lub kabla, 
należy obowiązkowo wymienić je w Serwisie 
Technicznym, by uniknąć wszelkiego ryzyka.

•  Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• Uwaga: przed rozpoczęciem czyszczenia, 

wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
•  Nie pozostawiać kabla zwisającego z 

krawędzi stołu lub innej płaszczyzny, ani nie 
opierać go na gorących powierzchniach.

•  Nie używać urządzenia przez dłużej niż 
90 sekund. Przed ponownym użyciem 
pozostawić urządzenie do ochłodzenia 
przez około 15 minut.

Przechowywać opakowanie (plastykowe 
woreczki, styropian) z dala od zasięgu dzieci.
• Czyszczenie i konserwacja wykonywane 

przez użytkownika nie mogą być powierzone 

dzieciom, chyba że pod nadzorem osoby 
dorosłej.

•   Nie ustawiać urządzenia nad lub w pobliżu 
kuchenki elektrycznej lub gazowej, czy też 
w gorącym piekarniku.

•  Sprawdzić czy wewnątrz młynka do kawy 
nie znajdują się obce przedmioty.

•  Przed zmianą akcesoriów lub zbliżeniem 
się do części poruszających się w trakcie 
funkcjonowania, należy wyłączyć urządzenie 
i odciąć zasilanie.

Podłączenie urządzenia
Uwaga! Upewnić się, że napięcie i częstotliwość 
w sieci zasilającej odpowiada napięciu 
podanemu na tabl iczce znamionowej 
urządzenia.
Podłączać urządzenie tylko do gniazdka 
zasilającego prawidłowo zainstalowanego, o 
minimalnym napięciu 10A oraz wyposażonego 
w działające uziemienie.
W razie niezgodności między gniazdkiem 
z a s i l a j ą c y m  a  w t y c z k ą  u r z ą d z e n i a , 
wykwalifikowany personel powinien dokonać 
wymiany wtyczki na właściwy model.
•  Urządzenie nie może być używane przez 

dzieci. 
• Przechowywać urządzenie w miejscu 

niedostępnym dla dzieci.  
• Nie należy dopuścić, by dzieci bawiły się 

urządzeniem.
•  Urządzenie może być używane przez 

osoby o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych, czuciowych lub umysłowych 
lub też pozbawione doświadczenia lub 
niezbędnej wiedzy, pod warunkiem, że są one 
nadzorowane lub że otrzymały odpowiednie 

Ostrzeżenia
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instrukcje dotyczącego bezpiecznego 
użytkowania urządzenia i zrozumiały ryzyko 
związane z jego użytkowaniem.

• Przed rozpoczęciem wszelkich czynności 
montażu, demontażu i czyszczenia należy 
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Użycie zgodne z przeznaczeniem
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku 

domowego oraz podobnych zastosowań, 
jak np.:
-  w kuchniach dla personelu sklepów, biur i 

innych miejsc pracy;
-  w pensjonatach typu B&B i gospodarstwach 

agroturystycznych;
- przez klientów hoteli, moteli i innych 

struktur turystycznych. 
• Inne zastosowanie, jak w restauracjach, 

barach i kawiarniach jest niewłaściwe.

Odpowiedzialność producenta
P r o d u c e n t  z r z e k a  s i ę  w s z e l k i e j 
odpowiedzialności za wypadki osób lub 
uszkodzenia rzeczy spowodowane przez:
• użytkowanie urządzenia inne od tego 

przewidzianego;
• brak zapoznania się z instrukcją obsługi;
• modyfikacja pojedynczej części urządzenia;
• stosowanie nieoryginalnych części 

zamiennych;
• n i e p r z e s t r z e g a n i e  o s t r z e ż e ń 

bezpieczeństwa.

Przechowywać starannie niniejszą 
instrukcję obsługi. Jeśli urządzenie 

zostaje przekazane innym osobom, należy 
do niego dołączyć również instrukcję 
obsługi.

UTYLIZACJA
Urządzenia elektryczne nie mogą być 
utylizowane wraz z odpadami domowymi. 

Urządzenia posiadające ten symbol  
wchodzą w zakres przepisów Dyrektywy 
Europejskiej 2012/19/UE. Wszelkie zużyte 
urządzenia elektryczne i elektroniczne 
nie mogą być utylizowane jako odpady 
domowe, lecz muszą zostać oddane 
do odpowiednich punktów zbierania, 
przewidzianych przez władze. Prawidłowa 
utylizacja zużytego urządzenia przyczynia 
się do ochrony środowiska i uniknięcia 
ryzyka dla zdrowia. Dalszych informacji 
dotyczących utylizacji urządzenia może 
udzielić administracja komunalna, biuro 
gospodarki odpadami komunalnymi lub 
sklep, w który zostało zakupione urządzenie.

Ostrzeżenia
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OPIS URZĄDZENIA
(Rys. A)
1 Podstawa silnika
2 Pojemnik na ziarna kawy (350 g)
3 Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
4 Pojemnik na kawę mieloną z pokrywą
5 Tacka pojemnika
6 Przycisk START/STOP
7 Pokrętło wyboru funkcji mielenia
8 Dźwignia regulacji poziomu mielenia
9 Żarna
10 Pędzelek do czyszczenia
11 Centrownik uchwytu filtra

TABLICZKA ZNAMIONOWA
Tabliczka znamionowa podaje dane 
techniczne, numer seryjny i znakowanie. 
Tabliczka znamionowa nie może zostać 
usunięta.

P R Z E D  R O Z P O C Z Ę C I E M 
UŻYTKOWANIA (Rys. A)
• Wyciągnąć ostrożnie urządzenie z 

opakowania i usunąć wszystkie naklejki 
i materiału promocyjne.

• Wymyć wszystkie komponenty z 
wyjątkiem podstawy si lnika (1) i 
żaren (9), gorącą wodą i płynem do 
naczyń. Dokładnie wypłukać i osuszyć 
komponenty przed ich użyciem.

 Żarna nie mogą być myte, 
muszą pozostać zawsze suche. 
Wyczyścić żarna pędzelkiem 
na wyposażeniu lub szczotką z 
twardym włosiem.

 
Przed użyciem sprawdzić czy 
wszystkie komponenty są w 
dobrym stanie i  czy nie są 
popękane.

MONTAŻ KOMPONENTÓW
(Rys. B-C-D)
•  Ustawić pojemnik (2) na podstawie 

silnika (1) dopasowując go do znaków 
odniesienia “ ” “ ” znajdujących 
się po lewej stronie korpusu silnika (1). 
Następnie przekręcić pojemnik (2) w 
prawo, do momentu dopasowania dwóch 
wskazań “ ” “ ”. 

•  Umieścić pokrywę (3) na pojemniku (2) i 
docisnąć ją. 

•  Umieścić tackę (5) na podstawie silnika 
(1), tak by została zaczepiona.

•  Zdjąć silikonowy korek pojemnika na 
kawę mieloną (4) i umieścić go na tacce 
(5).

•  Upewnić się, że stożek dozujący jest 
wycentrowany na pokrywie pojemnika 
(4) jak pokazano na Rys. D.

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH 
(Rys. E-F)
Dźwignia regulacji mielenia (8)
Urządzenie wyposażone jest w dźwignię (8), 
która pozwala na regulację stopnia mielenia, 
odpowiedniego do przewidzianego użycia:
FINE Mielnie drobne

MEDIUM Mielnie średnie

COARSE Mielnie grube

Przesunąć dźwignię w celu dopasowania 
wskaźnika (12) do żądanego poziomu 
mielenia.

Pokrętło wyboru ilość mielenia (7)
Urządzenie wyposażone jest w 8 funkcji 
ustawionych fabrycznie i w funkcję ręczną, 
które mogą zostać wybrane przy pomocy 
pokrętła (7). 
Każda funkcja odpowiada ustawionej ilości 
kawy mielonej.

Opis / Montaż / Polecenia
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Ikona 
pokrętła Ilość

 
Mielenie dla 
kawy espresso Mild

  
Mielenie dla 
kawy espresso Bold

 2 Mielenie dla 2 filiżanek

 4 Mielenie dla 4 filiżanek

 6 Mielenie dla 6 filiżanek

 8 Mielenie dla 8 filiżanek

 10 Mielenie dla 10 filiżanek

 12 Mielenie dla 12 filiżanek

 M Funkcja ręczna

W zależności od wybranej ilości zaleca się 
wyregulować stopień mielenia, ustawiając 
wskaźnik (12), jak pokazano w poniższej 
tabeli.

Użytko-
wanie

Poziom 
mielenia

wskaźnik (12)

Funkcje 
pokrętła (7)

Ekspres  
ciśnieniowy 
do kawy FINE   

Moka
Ekspres 
przele-
wowy / 
Chemex

MEDIUM

2

4

6

French 
Press COARSE

8

10

12

Funkcja Ręczna (M) może być używana 
dowolnie, z każdym stopniem mielenia.

UŻYTKOWANIE (Rys. A-E-F-G-H)
 Upewnić się, że górne żarno (9a) 
jest włożone i zamocowane w 
jego gnieździe.

• Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego.  
• Podnieść pokrywę (3) i wyspać ziarna 

kawy do pojemnika (2).

 Jeśli lampka LED na pokrętle 
miga, oznacza to, że urządzenie 
jest w błędzie: pojemnik na ziarna 
nieobecny lub nieprawidłowo 
włożony.

Mielenie kawy w pojemniku (4)
• Ustawić pojemnik na kawę mieloną (4) 

na tacce (5), ostrożnie zdjąć silikonową 
pokrywkę. 

• Wybrać żądany poziom mielenia, 
ustawiając wskaźnik (12) na odpowiednim 
stopniu.

• Wybrać żądaną ilość kawy poprzez 
przekręcenie pokrętła (7) i dopasowanie 
czerwonego wskaźnika tulejki z żądanym 
programem: od “2” do “12”.  

• Nacisnąć przycisk START/STOP  (6) 
w celu uruchomienia mielenia. Dla 
wszystkich ustawionych programów 
mielenie zatrzyma się automatycznie, z 
wyjątkiem funkcji ręcznej (M).

• Po zakończeniu mielenia wyciągnąć 
pojemnik (4) z urządzenia.

• W celu wybrania kawy z pojemnika (4) 
otworzyć go, przekręcając pokrywkę (13) 
w lewo.

 Zmiel ić odpowiednią i lość 
kawy, upewnić się, że kawa 
mielona znajduje się poniżej 
m a k s y m a l n e g o  p o z i o m u 
pojemnika na kawę mieloną.

Polecenia / Użytkowanie
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U c h w y t  f i l t ra  n i e  j e s t  n a 
wyposażeniu.  

 Jeśli  czas funkcjonowania 
mielenia ręcznego przekroczy 
ustawiony czas bezpieczeństwa 
(90 sekund), silnik zatrzyma się 
automatycznie.

 W trakcie mielenia nie przekręcać 
pokrętła (7) z jednego programu 
na drugi i nie przesuwać dźwigni 
(8) wyboru stopnia mielenia.

 Jeśli che się ustawić drobniejsze 
m i e l e n i e  o d  o b e c n e g o , 
z a l e c a m y  w y c i ą g n i ę c i e 
żaren i ich wyczyszczenie z 
ewentualnych ziaren kawy przed 
przystąpieniem do nowego 
mielenia. W celu wyciągnięcia 
żaren należy zapoznać się 
z  s e kc j ą  C Z YS ZC Z E N I E  I 
KONSERWACJA.

System blokowania z iaren 
p o z w a l a  n a  p o d n i e s i e n i e 
pojemnika (2) z podstawy silnika 
(1) w bezpieczny sposób, unikając 
upadkowi ziaren. 

Młynek do kawy posiada funkcję 
automatycznego wyłączania 
( s t a n d b y )  w  p r z y p a d k u 
nieużywania po 90 sekundach.

 W celu ponownej aktywacji należy 
nacisnąć przycisk START/STOP.

Opis / Użytkowanie

 Podczas funkcjonowania w trybie 
ręcznym (M) pozostać w pobliżu 
młynka od kawy: należy nacisnąć 
ponownie START/STOP w celu 
zakończenia mielenia. Przerwać 
mielenie przed osiągnięciem 
przez kawę maksymalnego 
poziomu pojemnika na kawę 
mieloną.

Po zmieleniu kawa szybko traci 
swój aromat. W celu uzyskania 
najlepszych rezultatów, użyć kawy 
o d  r a z u  p o  z m i e l e n i u . 
Przechowywać pojemnik na kawę 
mieloną w ciemnym, suchym i 
chłodnym miejscu. Upewnić się, 
że kawa mielona znajduje się 
poniżej znaku maksymalnego 
poziomu pojemnika, a pokrywa 
jest dobrze zamknięta.

Mielenie kawy w uchwycie filtra dla kawy 
ekspresowej
•  Użyć odpowiedniego akcesorium (11) na 

wyposażeniu i zamocować go zgodnie 
ze wskazaniem na Rysunku G w celu 
ułatwienia wycentrowania w uchwycie 
filtra. Następnie umieścić jeden z 
uchwytów filtra pod stożkiem dozującym.

•  Ustawić poziom mielenia na FINE.
•  Wybrać program  “  ” lub program 

“  ”  w zależności od żądanej 
funkcji.

• Nacisnąć przycisk START/STOP (6) 
w celu uruchomienia mielenia. Dla 
wszystkich ustawionych programów 
mielenie zakończy się automatycznie.

•  Po zakończeniu mielenia wyciągnąć 
uchwyt filtra. 
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Opis / Użytkowanie

CZASY MIELENIA 
(Rys. E-F)
Funkcje przewidują wstępne ustawienia 
w yd a w a n i a  k a w y  m i e l o n e j .  M i m o 
to, w zależności od osobistego gustu, 
można  zwiększyć  lub  zmnie jszyć 
wstępnie ustawioną ilość kawy mielonej, 
dostosowując indywidualnie różne funkcje.

Dostosować indywidualnie ilość mielonej 
kawy dla kawy ekspresowej
•  Upewnić się, że wskaźnik (12) mielenia 

jest umieszczony na poziomie mielenia 
odpowiednim do kawy ekspresowej 
(FINE). 

•  Przekręcić pokrętło (7) na “  ”.
•  Nacisnąć przycisk START/STOP (6) w 

celu uruchomienia mielenia i trzymać 
wciśnięty przez żądany czas; w trakcie 
programowania tulejka (14) miga. 

•  Po zwolnieniu przycisku mielenie 
zatrzymuje się, tulejka przestaje migać 
i zostaje zapisane nowe ustawienie.

Po zmianie ilości mielonej kawy 
dla espresso  Mild zostaje 
zmieniona automatycznie ilość 
kawy dla espresso Bold.

Indywidualne ustawienie ilości kawy 
mielonej dla americano/ chemex/french 
press
• Upewnić się, że wskaźnik (12) mielenia 

jest ustawiony na poziomie mielenia 
odpowiednim dla kawy americano/ 
chemex/french press (MEDIUM/
COARSE). 

• Przekręcić pokrętło (7) na “2”. 
• Nacisnąć przycisk START/STOP (6) w 

celu uruchomienia mielenia i trzymać 
wciśnięty przez żądany czas; w trakcie 
programowania tulejka (14) miga.

• Po zwolnieniu przycisku mielenie 
zatrzymuje się, tulejka przestaje migać 
i zostaje zapisane nowe ustawienie. 

Po zmianie ilości mielonej kawy 
americano/chemex/french press 
d l a  2  f i l i ż a n e k ,  z o s t a j e 
automatycznie zmieniona ilość 
kawy ekspresowej dla innych 
ustawionych funkcji (od 2 do 12) 
obecnych na pokrętle.

Przywracanie wartości fabrycznych
W celu przywrócenia wartości fabrycznych:
•  Przekręcić pokrętło (7) na program “12”. 
•  Nacisnąć przycisk START/STOP (6) 

i trzymać wciśnięty przez 5 sekund. 
Tulejka (14) mignie 5 razy wskazując, 
że wszystkie wartości fabryczne zostały 
przywrócone (dla funkcji Espresso i kawy 
americano/chemex/french press).
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
(Rys. A-H-I-L)
• Upewnić się, że pojemnik na ziarna (2) jest 

pusty i następnie uruchomić tryb ręczny 
(M) w celu usunięcia ewentualnych 
pozostałości kawy z żarna.

 Przed wykonaniem następujących 
czynności czyszczenia, należy 
ZAWSZE wyciągnąć wtyczkę z 
gniazdka zasilającego.

 Nie zanurzać nigdy podstawy 
silnika (1) w wodzie lub w innych 
cieczach.

• Wyciągnąć pojemnik (2) przekręcając go 
w lewo. 

• Usunąć ewentualne ziarna kawy obecne 
w żarnach przy użyciu pędzelka (10) na 
wyposażeniu. 

• Podnieść uchwyt (15) i przekręcić górne 
żarno (9a) w lewo w celu jego odczepienia 
i wyciągnięcia. 

• Wyczyścić żarna, górne (9a) i dolne 
(9b) oraz wnękę wylotu kawy, przy 
pomocy pędzelka z twardym włosiem 
lub pędzelka (10) na wyposażeniu. 

• Zamontować  ponownie  żarna 
( 9 a )  d o p a s o w u j ą c  d w a  z n a k i  
“ ” “ ” i przekręcając w prawo w 
celu ich zamocowania “ ” “ ”. 

• Pojemnik na ziarna kawy i na kawę 
mieloną (2,4), pokrywa (3) i tacka (5) 
mogą być myte letnią wodą i neutralnym 
detergentem.

• Podstawa silnika (1) może być czyszczona 
wilgotną ściereczką, unikając stosowania 
środków czyszczących lub materiałów 
ściernych.

Czyszczenie i konserwacja
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Co zrobić gdy...
Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Urządzenie nie działa.

Wtyczka nie została 
włożona do gniazdka.

Włożyć wtyczkę.

Pojemnik na ziarna kawy 
nie jest prawidłowo 
włożony.

Sprawdzić czy pojemnik na 
ziarna kawy jest prawidłowo 
włożony na podstawie silnika.

Zostało aktywowane 
automatycznie 
zabezpieczenie termiczne 
silnika po 90 sekundach 
ciągłego funkcjonowania.

Odczekać (około 15 
minut) na przywrócenie 
funkcjonowania 
zabezpieczenia 
termicznego.

Lampka LED na 
pokrętle miga.

Pojemnik na ziarna kawy 
nie jest prawidłowo 
włożony.

Sprawdzić czy pojemnik na 
ziarna kawy jest prawidłowo 
włożony na podstawie silnika.
Aby zamontować pojemnik 
na ziarna kawy należy 
zapoznać się z paragrafem 
Montaż Komponentów.

Urządzenie zatrzymuje 
się podczas działania.

Zostało aktywowane 
automatycznie 
zabezpieczenie termiczne 
silnika po 90 sekundach 
ciągłego funkcjonowania.

Odczekać (około 15 
minut) na przywrócenie 
funkcjonowania 
zabezpieczenia 
termicznego.

Urządzenie 
funkcjonuje, lecz 
nie wychodzi kawa 
mielona.

Brak ziaren kawy w 
pojemniku.

Napełnić pojemnik ziarnami 
kawy.

Żarna zablokowane. Wyciągnąć żarna i 
sprawdzić czy we wnętrzu 
nie znajdują się żadne 
przedmioty, które mogłyby 
blokować obroty.

Ustawienie poziomu 
mielenia jest 
nieprawidłowe lub 
trudne do wykonania.

Brak górnej części żaren 
(9a).

Włożyć do gniazda i zamocować 
górną część żaren (9a).

Zużyte żarna. Wymienić żarna w 
autoryzowanym serwisie 
technicznym.

Czyszczenie i konserwacja

W przypadku, gdyby problem nie został rozwiązany lub dla innych typologii uste-
rek prosimy o kontakt z serwisem technicznym.



Il costruttore si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri
prodotti. Le illustrazioni e le descrizioni contenute in questo manuale non sono quindi impegnative ed hanno solo
valore indicativo.

The manufacturer reserves the right to make any changes deemed useful for improvement of its products without prior
notice. The illustrations and descriptions contained in this manual are therefore not binding and are merely indicative.

Le fabricant se réserve la faculté d’apporter, sans préavis, toutes les modifications qu’il jugera utiles pour
l’amélioration de ses produits. Les illustrations et les descriptions figurant dans ce manuel ne sont pas contraignantes et
n’ont qu’une valeur indicative.

Der Hersteller behält sich vor, ohne vorherige Benachrichtigung alle Änderungen vorzunehmen, die er zur
Verbesserung seiner Produkte für nützlich erachtet. Die in diesem Handbuch enthaltenen Illustrationen und
Beschreibungen sind daher unverbindlich und dienen nur zur Veranschaulichung.

De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder waarschuwing alle wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht om
zijn producten te verbeteren. De afbeeldingen en de beschrijvingen die aanwezig zijn in deze handleiding zijn niet
bindend, en hebben enkel een aanduidende waarde.

El fabricante se reserva el derecho a aportar sin aviso previo todas las modificaciones que considere útiles para la
mejora de sus propios productos. Las ilustraciones y las descripciones contenidas en este manual no comprometen,
por tanto, al fabricante y tienen un valor meramente indicativo.

O fabricante reserva-se o direito de efetuar, sem aviso prévio, qualquer modificação que vise o melhoramento dos
respetivos produtos. As ilustrações e descrições contidas neste manual, não são, por isso, vinculativas e possuem
apenas valor indicativo.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att genomföra alla de ändringar som anses nödvändiga för att förbättra de egna
produkterna utan att meddela detta i förväg. De illustrationer och beskrivningar som finns i denna bruksanvisning är
vägledande och därmed inte bindande.

Производитель оставляет за собой право вносить без предупреждения все изменения, которые посчитает
полезными для улучшения собственной продукции. Рисунки и описания, содержащиеся в данном Руководстве
по эксплуатации, не имеют обязательств и имеют ознакомительный характер.

Producenten forbeholder sig retten til at foretage eventuelle ændringer, der anses for at være en forbedring af det
oprindelige produkt, uden forudgående varsel. Illustrationer og beskrivelser i denne betjeningsvejledning er derfor ikke
bindende og kun vejledende.

Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich zmian, które uzna za
przydatne w celu ulepszania swoich produktów. Rysunki i opisy zawarte w niniejszej instrukcji nie są zobowiązujące i
mają charakter poglądowy.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä ohjeisiin mielestään tarpeellisia muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Tässä
oppaassa olevat kuvat ja piirrokset eivät näin ollen ole sitovia, vaan ne annetaan vain viitteellisessä mielessä.

Produsenten forbeholder seg rett til endringer på sine produkter grunnet tekniske fremskritt, uten forutgående varsel.
Illustrasjonene og beskrivelsene i denne bruksanvisningen er derfor ikke bindende og skal kun betraktes som
retningsgivende.

“تحتفظ جهة التصنيع لنفسها بالحق في القيام بجميع التعديالت التي تراها مناسبة لتحسين منتجاتها دون إنذار مسبق. ولذلك، ال تعتبر الرسوم التوضيحية 
واألوصاف الواردة في هذا الدليل ُملزمة وإنما ذات قيمة إرشادية فقط”


