
Model F03MK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod k použití 
 



Bezpečnostní pokyny 

• 

                    Čtěte POZORNĚ následující pokyny! 
                Vyhnete se tak nebezpečí úrazy a poškození výrobku. 

 
Tento napěňovač mléka je určený na použití v domácím prostředí, například: 
-zaměstnanecké kuchyňky, kancelářské kuchyně a dalšího pracovního prostředí; 
-rekreační prostory; 
-hostům ubytovaných v hotelech, motelech a jiných obytných či ubytovacích prostorách; 
-prostředí typu Bed & Breakfast; 
Výrobek používejte výhradně pro šlehání a ohřívání mléka. Jakékoliv jiné použití, 
které není uvedeno v tomto návodě, může způsobit újmu na zdraví a ztrátu záruky. 
Výrobce není zodpovědný za zranění nebo škody způsobené nesprávným používáním 
tohoto přístroje. 
Po odstranění obalu se ujistěte, že není napěňovač mléka poškozený. Pokud zjistíte 
poškození, nebo při prvním náznaku poruchy (nezvyklé zvuky nebo zápach), nebo 
jakýkoliv jiný problém, nepoužívejte ho a ihned kontaktujte Vašeho prodejce nebo 
autorizované servisní středisko. 
Obalové prvky (plastové sáčky atd.) nenechávejte v dosahu dětí, představují pro ně zdroj 
nebezpečí. 
Přístroj používejte pouze když je napájecí kabel neporušený. Pokud je kabel porušený, 
musí být vyměněný. S jeho výměnou se obraťte na autorizované servisní středisko. 
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
Výrobek uchovávejte a používejte pouze v interiéru. Ujistěte se, že elektrické části přístroje,  
konvektory a kabely nejsou vlhké. Napěňovač nikdy neponořujte do vody. 
Chraňte výrobek před postříkáním a pokapáním vodou. Voda a elektřina společně  
přestavují riziko úrazu elektrickým proudem a ohrožují život. 
Zapojujte napěňovač pouze do elektrické zásuvky vyhovující požadavkům normy. Ujistěte  
se, že napětí v síti odpovídá hodnotám uvedeným na typovém štítku na spodní straně  
přístroje. Povrch, na kterém je přístroj nainstalovaný, musí být pevný, stabilní a tepelně  
odolný, se sklonem ne větším než 2 stupně. 
Nedovolte, aby napěňovač používali děti nebo osoby s duševním postižením, se sníženými 
fyzickými – smyslovými - duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud nejsou pod dozorem dospělé osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. 
Děti musí být pod dozorem, aby se zabránilo jejich hraní s přístrojem! 
Nenechávejte napájecí kabel v blízkosti horkých ploch, ostrých hran nebo jiných ostrých 
předmětů. Nikdy napěňovač během ohřívání nebo šlehání mléka neotvírejte, nerozebírejte  
a nic do něj nevkládejte. Hrozí nebezpečí poranění elektrickým proudem! 
Jakýkoliv další zásah na přístroji, který není uveden v tomto návodu na použití, musí být 
proveden pouze v autorizovaném servisním středisku! 
Neodpojujte napájecí kabel taháním, ale vždy uchopte zástrčku, aby nedošlo k poškození 
zásuvky. 
Přístroj pravidelně a důkladně čistěte po každém použití. Pokud není napěňovač pravidelně  
čištěn, může dojít k jeho poškození. Nahromaděné nečistoty mohou poškodit Vaše  
zdraví. Před čistěním přístroj odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout. 
Nemyjte jeho části v myčce na nádobí, a nenamáčejte ho do vody (vyjma víka a vnitřku  
napěňovače) a vyhněte se zasažení spodní části napěňovače a základny přímým proudem  
vody. 
Mohlo by to způsobit vážné poškození výrobku, na které se nevztahují záruční podmínky. 
Hrozí výpadek elektřiny. 
Napěňovač vždy při použití vždy přiklopte víkem. 
Pečlivě uschovejte tento návod k použití. 
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Popis napěňovače mléka 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Víko s těsněním 
Vložný mixer / napěňovač (držák + šlehací spirála) 
Rukojeť 
Nádržka na mléko 
Vypínač 
Základna  

Před prvním použití 

Výrobek používejte pouze k následujícím funkcím: 
•       Napěnění a ohřátí mléka (stiskněte 1 x vypínač - LED kontrola svítí ČERVENĚ); 
•       Ohřátí mléka bez napěnění (stiskněte 2 x vypínač - LED bliká ČERVENĚ); 
•       Napěnění mléka bez ohřátí ( stiskněte na 3 vteřiny vypínač - LED svítí MODŘE). 
Výrobek je vybaven základním příslušenstvím : " vložný mixer / napěňovač (skládající se z držáku a 
šlehací spirály), které se používá vždy, ke všem funkcím. 
Před prvním použití opláchněte všechny části (viz odstavec “Čištění a údržba”). 
 

Poznámka: maximální objem nádržky na mléko je 400ml. 
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Česky 

Napěnění a ohřátí mléka 

       Umístěte napěňovač na rovnou plochu. 
       Odklopte víko a zasuňte dovnitř nádržky vložný napěňovač / šlehací spirálu) 
•      Naplňte nádržku doporučeným množstvím mléka a přiklopte víkem. 
 

Poznámka: pro dosažení správné pěny použijte vychlazené mléko o teplotě cca 4°-8°C) 
 

Poznámka: aby mléko při šlehání nezačalo přetékat, dodržujte doporučený objem, vyznačený ryskami 
         MIN - MAX FROTH; a to z toho důvodu, že mléko během šlehání zdvojnásobí až ztrojnásobí     
         svůj původní objem. 
•       Nádržku vložte na základnu a zapojte napájecí kabel do zásuvky elektrické sítě.  
•       Stiskněte vypínač jedenkrát : kontrolka se rozsvítí ČERVENĚ. Napěňovač je uveden do chodu. 
        Jakmile dosáhne mléko potřebnou teplotu napěňovač se zastaví. Kontrolka zhasne. 
 
Poznámka: Napěňovač je možné zastavit i dříve a to tak, že 1 x stiskneme vypínač. 
•       Když napěňovač přestane šlehat nalijte teplé a našlehané mléko do šálku. 
•       Pokud přístroj nepoužíváte vypněte jej a odpojte ze sítě. 
 

Poznámka: Přístroj je nutné po každém použití pečlivě očistit, aby se předešlo poškození 

                   zdraví i výrobku samotného. 

•  
• 
• 

Ohřátí mléka bez napěnění 
 

•         Umístěte napěňovač na rovnou plochu. 
•       Odklopte víko a zasuňte dovnitř nádržky vložný napěňovač / šlehací spirálu) 
•       Naplňte nádržku doporučeným množstvím mléka a přiklopte víkem. 
 

Poznámka: aby mléko při šlehání nezačalo přetékat, dodržujte doporučený objem, vyznačený ryskou 
         MAX MILK. 
•      Nádržku vložte na základnu a zapojte napájecí kabel do zásuvky elektrické sítě.  
•      Stiskněte vypínač dvakrát na 3 vteřiny; kontrolka bliká ČERVENĚ a přístroj začne ohřívat mléko bez        

       šlehání. Jakmile dosáhne mléko potřebnou teplotu napěňovač se zastaví. Kontrolka zhasne. 
 
Poznámka: Napěňovač je možné zastavit i dříve a to tak, že 1 x stiskneme vypínač. 
•      Když se napěňovač zastaví, nalijte teplé mléko do šálku. 
•      Pokud přístroj nepoužíváte vypněte jej a odpojte ze sítě. 
 

Poznámka: Přístroj je nutné po každém použití pečlivě očistit, aby se předešlo poškození 

                   zdraví i výrobku samotného. 
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Napěnění studeného mléka 

        Umístěte napěňovač na rovnou plochu. 
        Odklopte víko a zasuňte dovnitř nádržky vložný napěňovač / šlehací spirálu) 
•       Naplňte nádržku doporučeným množstvím mléka a přiklopte víkem. 
 

Poznámka: aby mléko při šlehání nezačalo přetékat, dodržujte doporučený objem, vyznačený  
         ryskami MIN - MAX FROTH; a to z toho důvodu, že mléko během šlehání zdvojnásobí až    
         ztrojnásobí svůj původní objem. 
•       Nádržku vložte na základnu a zapojte napájecí kabel do zásuvky elektrické sítě.  
 

•       Stiskněte vypínač a přidržte ho na 3 vteřiny; kontrolka se rozsvítí MODŘE. Vložný napěňovač               
        začne šlehat mléko aniž by se mléko ohřívalo. Napěňovač se po uplynutí potřebné doby  
        automaticky zastaví a kontrolka zhasne. 
 

Poznámka: Napěňovač je možné zastavit i dříve a to tak, že 1 x stiskneme vypínač. 
•       Když se napěňovač zastaví, nalijte napěněné mléko do šálku 
•       Pokud přístroj nepoužíváte vypněte jej a odpojte ze sítě. 
Poznámka: Přístroj je nutné po každém použití pečlivě očistit, aby se předešlo poškození 

                   zdraví i výrobku samotného. 

           

• 
•   

Čištění a údržba 

Před každým čistěním vždy napěňovač odpojte ze sítě a nechte úplně vychladnout.. 
 

POZOR: základnu přístroje neponořujte do vody. Neumývejte v myčce na nádobí. 

 
• Sejměte těsnění víka a omyjte jej teplou vodou a prostředkem na nádobí. (Obr.1).
 Důkladně opláchněte a osušte. Nasaďte zpět těsnění na víko.
• Vyjměte šlehací spirálu z držáku , umyjte teplou vodou a vložte zpět.
• Nádržku na mléko umyjte vodou a jemným prostředkem na nádobí a vytřete měkkým,
 vlhkým hadříkem.
• Zvenku napěňovač otřete vlhkým hadříkem a jemným prostředkem na nádobí.
 

Poznámka: Na čištění vnějších ploch nepoužívejte abrazivní prostředky na nádobí, aby jste předešli  

         poškrábání a ztrátě lesku. 

OBR.1 
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