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Návod na používanie mlynčeka 
Eureka Zenith Club E 
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ÚVOD 

Ďakujeme Vám za zakúpenie mlynčeka Eureka Zenith Club E. Pri používaní mlynčeka prosím 

rešpektujte tieto základné pravidlá. 

- Obsluhu mlynčeka musí vykonávať iba dospelá osoba zaškolená na jeho použitie 

- Mlynček je určený iba na mletie zrnkovej kávy. Akékoľvek iné použitie (vrátane mletia už raz 

pomletej kávy) je prístroja je nežiaduce a potenciálne nebezpečné 

- Výrobca ani predajca nezodpovedajú za škody spôsobené používaním prístroja v rozpore 

s týmto manuálom 

- Mlynček nie je určený na používanie v exteriéry v nevhodnom počasí (dážď, sneh, silný 

vietor). Mlynček nevystavujte vlhku, priamemu slnečnému svetlu ani teplotám menším ako -

5°C a väčším ako +50°C 

- Mlynček umiestňujte vždy na rovnú, nekĺzavú a suchú podložku 

- Mlynček je navrhnutý tak, aby mohol byť používaný v nepretržitej prevádzke. Jeho súčasti sú 

dimenzované aby vydržali 1000 hodín priameho používania 

- Pravidelným čistením a údržbou prispievate k dobrej kondícii mlynčeka 

Bezpečnostné pokyny 
 

- Mlynčeka sa nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami 

- Mlynček nepoužívajte, ak ste bosý 

- Mlynček neodpájajte z elektrickej siete násilným vytrhávaním prívodnej šnúry 

- Obsluhovač mlynček môže iba dospelá osoba 

- Mlynček umiestňujte vždy na rovnú, nekĺzavú a suchú podložku 

- Na čistenie súčastí mlynčeka nepoužívajte vodu ani žiadne detergenty 

- Ak je mlynček nefunkčný alebo nefunguje správne, odpojte ho z elektrickej siete 

a nepoužívajte ho. Kontaktujte autorizované servisné stredisko 

- Keď mlynček dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho z elektrickej siete 

- Mlynček inštalujte na také miesto, aby bol dobre odvetrávaný. Mlynček nezakrývajte 

- Zabráňte natečeniu tekutiny do mlynčeka 

- Do nádobky na zrnkovú a mletú kávu nevkladajte žiadne iné predmety (lyžičky, skrutkovač 

a pod.) 

- Ak Vám do nádobky na zrnkovú kávu padne cudzí predmet, okamžite odpojte prístroj od 

elektriny. Ak neviete predmet vysypať, kontaktujte autorizované servisné stredisko 
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POPIS ČASTÍ MLYNČEKA 
 

1. LCD displej 

2. Tlačidlo na zmenšovanie množstva 

3. Podsvietené tlačidlo na 1 dávku kávy 

4. Tlačidlo na zväčšovanie množstva 

5. Podsvietené tlačidlo na 2 dávky kávy 

6. Kryt nádržky na zrnkovú kávu 

7. Nádržka na zrnkovú kávu 

8. Oddeľovač zŕn od mlynčeka 

9. Regulátor hrúbky mletia 

10. Výpusť na pomletú kávu 

11. Tlačidlo na spustenie mletia 

12. Vidlica na páku 

13. Hlavný vypínač 

14. Miska na odpadovú kávu 
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NÁVOD NA POUŽITIE 
 

Nasadenie nádržky na zrnkovú kávu 
 

Pred uvedením prístroja do prevádzky je potrebné nasadiť na mlynček nádržku na zrnkovú kávu (7) 

 Nádržku na zrnkovú kávu nasaďte na určené miesto (Obrázok 2) tak, aby otvor na skrutku bol 

zarovno so skrutkou na zadnej strane mlynčeka 

 Utiahnite skrutku, čím pripevníte nádržku ku mlynčeku (Obrázok 3) 

Ovládanie mlynčeka 
 

Pri prvom zapnutí mlynčeka sú nakonfigurované továrenské nastavenia. Každé jedno ďalšie 

zapnutie si už pamätá konfiguráciu, ktoré predchádzala vypnutiu mlynčeka. Po zapnutí mlynčeka sa 

prvých približne 7 sekúnd zobrazuje na displeji logo spoločnosti Eureka. 

Tento druh mlynčeka dokáže dávkovať veľmi presné množstvo kávy vďaka zabudovanému 

časovaču. Množstvo pomletej kávy je závislé na vopred nastavenom čase mletia. Každá káva (v 

závislosti od druhu, veľkosti či typu praženia) vyžaduje iný čas mletia, preto je nutné najprv 

mlynček pomocou váhy nastaviť tak, aby na jednu i dve dávky pomlel požadované množstvo kávy. 

1. Zapojte mlynček do elektriny, potiahnutím pliešku (8) na spodku nádržky na kávu (7) otvorte 

mlynček (Obrázok 8) 

2. Do nádržky na zrnkovú kávu (7) nasypte kávu, ktorú chcete pomlieť 

3. Mlynček zapnite hlavným vypínačom (13) 

4. Stlačením tlačidla (3) alebo (5) zvoľte požadované množstvo kávy – 1 alebo 2 dávky 

5. Páku kávovaru položte na vidlicu mlynčeka (12) a potlačte ju smerom ku mlynčeku, čim páka 

zatlačí na tlačidlo (11) a spustí sa mletie. Mletie sa zastaví samé akonáhle je pomletá jedna 

alebo dve dávky (v závislosti od tlačidla zvoleného v bode 4.)   

 

Nastavovanie hrúbky mletia 
 

Hrúbka mletia sa reguluje otočným tlačidlom (Obrázok 5). Otáčaním v smere hodinových 

ručičiek nastavujete jemnejšie mletie, proti smeru ručičkových hodiniek nastavujete hrubšie mletie. 

Nastavovanie je mikrometrické, vďaka čomu máte jemnosť mletia úplne pod kontrolou.  

Nastavenie smerovania výpuste pomletej kávy 
 

Smerovanie výpuste na pomletú kávu (10) je možné prispôsobiť, vzhľadom na to, akú páku 

používate (Obrázok 6) 
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Nastavenie výšky vidlice na páku (Obrázok 7) 
 

1. Krížovým skrutkovačom povoľte skrutku, ktorá upevňuje vidlicu na páku (12) 

2. Uvoľnenú vidlicu prispôsobte veľkosti páky kávovaru 

3. Keď máte nastavenú požadovanú výšku, opäť skrutku dotiahnite 

Konfigurácia mlynčeka – nastavenie množstva pomletej kávy 
 

Popis displeja (Obrázok 9): 

15. Čas mletia jednej dávky kávy 

16. Indikátor nepretržitého mletia 

17. Čas mletia dvoch dávok kávy 

18. Ikona jednej dávky kávy 

19. Počet uskutočnených mletí jednej dávky kávy 

20. Indikátor uzamknutia 

21. Ikona dvoch dávok kávy 

22.  Počet uskutočnených mletí dvoch dávok kávy 

 Po stlačení tlačidla na výdaj jednej dávky kávy sa tlačidlo (3) rozsvieti a počas mletia sa 

zobrazuje ikona (18). Samotné mletie sa spustí zatlačením páky do tlačidla (11) na dobu 

dlhšiu ako 0,3 sekundy. Počas mletia sa na displeji odpočítava čas určený na mletie. Po 

ukončení mletia sa zvýši počítadlo vydaných káv o jednotku. 

 Po stlačení tlačidla na výdaj dvoch dávok kávy sa tlačidlo (5) rozsvieti a počas mletia sa 

zobrazuje ikona (21). Samotné mletie sa spustí zatlačením páky do tlačidla (11) na dobu 

dlhšiu ako 0,3 sekundy. Počas mletia sa na displeji odpočítava čas určený na mletie. Po 

ukončení mletia sa zvýši počítadlo vydaných káv o jednotku. 

 Stlačením tlačidiel na znižovanie množstva (2) alebo zvyšovanie množstva (4) môžete upraviť 

požadovanú dĺžku mletia, čím zároveň upravujete množstvo vydanej kávy 

 

Konfigurácia mlynčeka – nastavenie nepretržitého mletia 
 

Stlačením naraz dvoch tlačidiel (3) a (5) nastavíte mlynček do režimu nepretržitého mletia. 

Rozsvietia sa obe tlačidlá a na displeji sa zobrazí symbol nepretržitého mletia (16). Zatlačením páky 

na tlačidlo (11) na dlhšie ako 0,3 sekundy sa spustí mletie, ktoré sa zastaví až po uvoľnení tlačidla 

(11). Nepretržité mletie teda nie je závislé na vopred nakonfigurovanom čase.  



 

7 
 

Opätovným zatlačením tlačidla (3) alebo (5) sa nastavíte naspäť do režimu výdaja jednej 

alebo dvoch dávok kávy. 

Nulovanie počtu vydaných káv 
 

Zatlačením naraz dvoch tlačidiel (2) a (4) na dobu dlhšiu ako 5 sekúnd sa počítadlá vydaných 

káv vynulujú. 

Funkcia blokovania 
 

Zatlačením naraz dvoch tlačidiel (2) a (4) na krátku dobu sa zablokujú všetky funkcie, okrem 

výdaja jednej alebo dvoch káv. Na displeji sa zobrazí indikátor uzamknutia mlynčeka (20). 

Zatlačením tlačidiel (2) a (4) sa všetky funkcie zastavia. 

Zobrazenie informácii o celkovom počte vydaných káv 
 

1. Vypnite mlynček hlavným tlačidlom (13) 

2. Zatlačte tlačidlo (3) a držte ho stlačené 

3. Zatiaľ čo držíte zatlačené tlačidlo (3), zapnite mlynček hlavným vypínačom (13) 

Na displeji sa zobrazí informácia o aktuálnom firmwari, počet vydaných jednotiek porcií 

jednej kávy (vľavo), počet vydaných jednotiek dvoch káv (vpravo) a trvanie v sekundách, počas 

ktorých mlynček mlel v nepretržitom móde. Tieto sumárne počty nie je možné nijako resetovať. 

Opätovné nastavenie továrenských hodnôt 
 

1. Vypnite mlynček hlavným tlačidlom (13) 

2. Zatlačte tlačidlo (5) a držte ho stlačené 

3. Zatiaľ čo držíte zatlačené tlačidlo (5), zapnite mlynček hlavným vypínačom (13) 

Dodržaním tohto postupu nastavíte mlynček opäť na továrenskú konfiguráciu. Sumárny počet 

vydaných jednotiek káv ale nebude resetovaný. 
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ČISTENIE A ÚDRŽBA 
 

UPOZORNENIE 

Nečistite mlynček, ak je pod napätím. Pred čistením mlynček vytiahnite zo zásuvky. 

Pravidelné čistenie mlynčeka predlžuje jeho životnosť a zanedbanie čistoty zanechá 

negatívnu chuťovú stopu na Vašej káve. Ani meranie dávky kávy nebude presné, ak mlynček nebude 

udržiavaný. Minimálne jeden krát do týždňa odoberte nádržku na zrnkovú kávu (7) tým, že 

odskrutkujete príslušnú skrutku a vytrite ju čistou handričkou, aby ste odstránili mastnotu z nádržky. 

Okrem toho je potrebné (najlepšie niekoľko krát za deň) jemným štetcom vyčistiť výpusť na pomletú 

kávu. Mlecie kamene pravidelne čistite prostriedkami na to určenými, napríklad pomocou produktu 

PULY Grind Cristalli (nájdete aj na www.pressicko.sk)   

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Napätie: 220 V 

Frekvencia (Hz): 60 

Spotreba: 310 W 

Výkon motora: 125 W 

Rýchlosť otáčok (RPM): 1050 

Produktivita (kg/h): 5 kg 

Hmotnosť prístroja: 10,2 kg 

Výška x Šírka x Hĺbka: 559 mm x 221 mm x 264 mm 

 

 


