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CZBezpečnost
Tento spotřebič vyhovuje platným bezpečnostním 
předpisům. Nesprávné použití může však vést ke 
zranění nebo poškození majetku.

K bezpečnému použití spotřebiče dodržujte níže 
uvedené pokyny:

 • Zkontrolujte spotřebič z hlediska vnějších 
viditelných poškození krytu, přívodního kabelu a 
zástrčky před použitím. Nepoužívejte poškozený 
spotřebič.

 • Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný 
servisní technik nebo Graef servisní středisko. 
Nesprávné opravy mohou vést k ohrožení zdraví 
nebo poškození majetku. Ztrácíte také právo na 
záruku.

 • Pouze Graef servis je oprávněný opravovat 
spotřebič během záruční doby, v opačném 
případě ztratíte právo na záruční opravu dalších 
poškození.

 • Poškozené komponenty se musí vyměnit za 
originální náhradní díly. Pouze tak je zaručená 
bezpečnost spotřebiče.

 • Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a 
osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo 
mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných 
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem 
nebo byly poučené o použití osobou odpovědnou 
za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si se 
spotřebičem. Čistění a údržbu spotřebiče nesmí 
provádět děti do 8 let.

 • Držte spotřebič a přívodní kabel mimo dosah dětí 
do 8 let.

 • Spotřebič není určený pro použití s externím 
časovačem nebo samostatným dálkovým 
systémem.

 • Tento přístroj je určený pro použití 
v domácnosti a podobných místech: 
zaměstnanecké kuchyně v obchodech, 
kancelářích a jiném podobném prostředí; 
na farmách; klienty v hotelech, motelech 
a podobných ubytovacích zařízeních; ve 
stravovacích místech.

 • Pokud je poškozený přívodní kabel, musí 
jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo 
podobně kvalifikovaná osoba k zabránění 
nebezpečí.



 • Při odpojování spotřebiče tahejte za 
zástrčku, nikdy za přívodní kabel.

 • Nepřenášejte spotřebič za přívodní kabel.

 • Nikdy nepřemisťujte spotřebič během 
provozu. 

 • Používejte pouze pokud je ve svislé pozici; 
nikdy jej neuvádějte do provozu, pokud leží 
na straně, nebo dnem vzhůru. 

 • Zvyšte pozornost při otvírání víka; obsah 
může vystříknout.

 • Nepřemisťujte spotřebič během provozu. 
Mohly by vytéct horké tekutiny.

 • Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte 
přívodní kabel od síťové zásuvky.

 • Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.

 • Nepoužívejte agresivní ani drsné čističe a 
nepoužívejte rozpouštědla.

 • Neoškrabujte odolné nečistoty ostrými 
předměty.

 • Nikdy neponořujte základnu, nádobu, 
přívodní kabel ani zástrčku do vody ani 

jiných tekutin.

 • Nečistěte spotřebič ani žádné díly spotřebiče 
v myčce nádobí.

 • Nepoužívejte obalové materiály jako hračku. 
Riziko udušení.

 • Dodržujte pokyny týkající se požadavků pro 
umístění a elektrické připojení k zabránění 
úrazu a poškození spotřebiče. 

 • Nikdy se nedotýkejte rotujících částí 
spotřebiče.

 • Nikdy nedávejte předměty ani části těla do 
spotřebiče, pokud je v provozu.

 • Nikdy nenechávejte spotřebič bez dohledu 
během provozu.

Plňte spotřebič pouze po značku. V případě 
přeplnění může vytéct horká tekutina. 

Vybalení
K vybalení spotřebiče postupujte následovně:

 • Vyndejte spotřebič z krabice. 

 • Odstraňte všechny díly obalu. 



CZ • Odstraňte štítky ze spotřebiče 
(neodstraňujte výrobní štítek).

Požadavky pro místo instalace
Pro bezpečný a bezproblémový provoz 
spotřebiče musí místo instalace vyhovovat 
následujícím požadavkům:

 • Spotřebič postavte na pevný, rovný, 
neklouzavý a teplu odolný povrch, který 
unese váhu spotřebiče. 

 • Zvolte místo, kde nedosáhnou děti na horké 
plochy spotřebiče. 

 • Spotřebič není určený pro instalaci na stěnu 
ani pro vestavbu do kuchyňské linky. 

 • Nepoužívejte spotřebič na horkém ani 
vlhkém místě. 

 • Síťová zásuvka musí zůstat volně přístupná 
pro možnost odpojení zástrčky.

Před prvním použitím
Odstraňte ochranné víko mezi základnou a 
nádobou. Před prvním použitím spotřebiče jej 

vyčistěte podle popisu v kapitole Čištění.

Zpěnění mléka
Připojte spotřebič k síťové zásuvce:

 • Sejměte víko a vložte nástavec  ke zpěnění 
mléka.

 • Naplňte požadované množství mléka do 
zásobníku.

Dbejte na značku „max“. Nikdy neplňte více 
mléka. Zpěněné mléko zvětšuje svůj objem; 
v případě přeplnění může mléko přetéct z 
nádoby.

 • Nasaďte víko na nádobu.

 • Spusťte přípravu stisknutím odpovídajícího 
tlačítka „zapnutí“. Během provozu svítí LED.

 • Otevřete víko po skončení procesu.

 • Nalijte nebo naložte mléčnou pěnu do šálku 
nebo sklenice.

 • Po použití spotřebič vyčistěte podle popisu v 
kapitole Čištění. 



Horká čokoláda a instantní nápoje.
 • Sejměte víko a vložte nástavec pro 
čokoládu nebo nástavec  pro instantní 
nápoje.

 • Přidejte všechny ingredience a použijte 
horní tlačítko.

 • Po použití spotřebič důkladně vyčistěte.

Ohřev mléka
Ohřev mléka je odlišný od zpěnění v 
následujících bodech:

 • Vyjměte nástavec pro zpěnění mléka.

 • Naplňte požadované množství mléka do 
nerezové nádoby.

 • Zbývající kroky jsou stejné jako u postupu 
pro zpěnění mléka.

Čištění
 • Vyčistěte vnějšek spotřebiče měkkou vlhkou 
utěrkou. V případě silnějšího znečištění 
použijte jemný saponát.

 • Vypláchněte nádobu horkou vodou po 

použití. Pokud uvnitř zůstanou odolné 
nečistoty, vypláchněte je roztokem saponátu 
a vody a důkladně vypláchněte čistou vodou. 

Zákaznický servis
Pokud je Váš spotřebič poškozený, kontaktujte 
prodejce nebo Graef servisní středisko.


