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PŘEHLED SOUČÁSTÍ: 
 

1. Kryt zásobníku na kávové zrno 

2. Zásobník na kávové zrno. 

3. Podpora tamperu (pěchovače), 

mikrometrická regulace mlecích 

kamenů. 

4. Přepínač pro přidání 

kávy/zastavení mletí před 

skončením programu. 

5. Vypínač on/off. 

6. Pohotovostní LED světlo. 

7. Spínač mletí (PUSH). 

8. Vidlice držáku filtru. 

9. LCC (Lelit Control Center) 

10. Nastavitelný žlábek na kávu 

11. Nastavitelná svorka držáku na 

kávu 

12. Odnímatelný odkapávač 

 

OBSAH BALENÍ: 

 
1) Napájecí kabel 

2) Kryt na zásobník kávy 

3) Odnímatelný odkapávač 

4) Návod k použití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVOD K OBSLUZE: 
 

A. Otevřete balení a umístěte kávovar na plochý povrch. 

B. Odejměte kryt (1). 

C. Naplňte zásobník na kávu (2) vybraným kávovým zrnem. 

D. Vraťte kryt zpět na své místo. 

 

 

  



 

 

 

 

 

ZAPNUTÍ A KONTROLA FUNKČNOSTI: 
 

Upozornění: Před zapojením se ujistěte, že napětí kávovaru a elektrické sítě jsou stejné. 

 

1) Připojte napájecí kabel (a) do zásuvky na zadní straně spotřebiče.  

2) Zapojte do zásuvky elektrické sítě. 

3) Zapněte mlýnek zmáčknutím hlavního on/off vypínače (5) 

4) LED světlo (6) krátce zabliká, LCC display (9) zobrazí logo Lelit a ikonku, která potvrdí zapnutí. 

   

 

 

KONTROLA FUNKČNOSTI:   
  

1) Umístěte držák filtru i s filtrem na vidlici (8) a zahákněte jej pomocí svorky (11). 

2) Pro namletí 1 dávky, zmáčkněte spínač na mletí (7), LCC display (9) zobrazí sekvenci obrázků referující 1 

dávku a čas mletí. 

3) Pro namletí 2 dávek, zmáčkněte spínač na mletí (7) dvakrát během 2 sekund. LCC display (9) zobrazí 2 dávky 

a čas mletí. 

   

 

 

MLETÍ KÁVY:   
   

1) Zkontrolujte, jestli je zásobník naplněn kávovým zrnem a má kryt (1). 

2) Zapněte mlýnek vypínačem on/off (5). LED kontrolka (6) zabliká a LCC display (9) potvrdí zapnutí. 

3) Umístěte držák filtru i s filtrem na vidlici (8) a zahákněte svorkou (11). 

4) Pro namletí 1 dávky, zmáčkněte spínač na mletí (7), LCC display (9) zobrazí sekvenci obrázků referující 1 dávku 

a čas mletí. Po namletí se zobrazí „OK“, vyjměte držák filtru z vidlice. 

5) Pro namletí 2 dávek, zmáčkněte spínač na mletí (7) dvakrát během 2 sekund. LCC display (9) zobrazí 2 dávky a 

čas mletí. Po namletí se zobrazí „OK“, vyjměte držák filtru z vidlice. 

6) Pro nepřetržité mletí jakéhokoliv množství stiskněte a držte tlačítko (4), zobrazí se obrázek přidání kávy. 

7) Zkontrolujte mletí a množství v jedné dávce. 

8) Zbytky kávy mohou být odejmuty z magnetického odkapávače (12). 

    

  

 

REGULACE MLETÍ:   
   

1) Otočte kolečkem (3) pro změnu hrubosti mletí. Po směru hodinových ručiček pro jemnější a proti směru pro 

hrubší mletí. 

  



ÚPRAVA DÁVEK: 

 
1) Pro nastavení programu na jednu dávku zmáčkněte jednou tlačítko „-„ a display zobrazí ikonku 

s časem 3 minuty. 

2) Pro nastavení programu na dvě dávky zmáčkněte dvakrát tlačítko „-„ a display zobrazí ikonku 

s časem 5,5 minut. 

3) Zmáčkněte tlačítko „+“ pro navýšení času mletí a „-„ pro snížení času mletí. 

4) 3 vteřiny po zmáčknutí posledního tlačítka LCC uloží nastavení a odejde z nabídky nastavení. 

 

 

 

RESETOVÁNÍ PARAMETRŮ: 

 
1) Vypněte mlýnek. Po vypnutí držte tlačítko „+“ a zároveň mlýnek znovu zapněte vypínačem (5), po 

zapnutí se zobrazí zpráva „Preset done“ potvrzující reset parametrů. Znovu mlýnek vypněte a 

zapněte pomocí hlavního vypínače (5). 

 

 

 

ÚSPORA ENERGIE: 

 
1) Pokud je mlýnek nečinný po dobu 30 minut, přejde do úsporného režimu. Vypne se LCC display a 

LED kontrolka (6) blikne každé 3 vteřiny 

2) Pro opětovné zapnutí zmáčkněte tlačítko (7), nebo tlačítko (4). 

 

  



 

Pravidelná údržba a preventivní opatření:   

    

−   Po každých 4kg namleté kávy mlýnek vyčistěte. 

−   Pro čištění mlýnku doporučujeme použit jemný vlhký hadřík  

−   Nenechávejte stroj venku a ve vlhkém prostředí  

−   Stroj je určen pouze dospělým uživatelům   

−   Nemyjte součástky v myčce  

−   

   

V případě technických komplikací kontaktujte servisní oddělení  

   

TECHNICKÉ ÚDAJE:  

  

• Napětí: 230 V – 50 Hz/ 120 V – 60 Hz   

• Nominální výkon: 150 W   

• Maximální výkon: 470 W 

• Rozměry: 

14*22,5*38,5 cm   

• Hmotnost: 6,6 kg  

• Kapacita zásobníku: 350 g 

• Průměr otřepů: 64 mm 

     
  

  

  

   

 

 

 

 

 

 
 

  



 

   
 
 
 
 
PRÁVNÍ ZÁRUKA   
   
Na tento výrobek se vztahuje záruka dle platných zákonů země, kde byl výrobek prodán; konkrétní informace o záručních 
podmínkách Vám může poskytnout prodejce nebo dovozce ze země, kde výrobek zakoupen. Prodejce/dovozce je zcela 
zodpovědný za produkt.  
Dovozce je zcela zodpovědný také za splnění právních předpisů platných v zemi, kde produkt distribuuje, včetně správné 
likvidace výrobku.   
Uvnitř evropských zemí jsou platné vnitrostátní právní předpisy se směrnici ES 44/99/CE.   

   

   

   
    
IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 
2002/96/EC    

Symbol pojízdného kontejneru na odpad přeškrtnutého křížem na zařízení nebo jeho obalu značí, že je nutné 

výrobek na konci jeho životnosti sbírat odděleně od ostatních odpadů. Uživatel tedy musí odevzdat zařízení na konci 

jeho životnosti v příslušných střediscích pro tříděný sběr elektrických a elektronických odpadů anebo ho musí vrátit 

prodejci při zakoupení nového ekvivalentního zařízení. Tříděným sběrem odpadu za účelem recyklace  

či vhodného zpracování odpadu v souladu ochranou životního prostředí přispívá k odstranění možných 

negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálů, ze 

kterých je zařízení vyrobené. Nedovoleným zpracováním odpadu se uživatel   

 vystavuje administrativním sankcím podle platných předpisů.       



   

   


