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RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 

1. Прозрачная крышка
2. Кнопка управления
3. Корпус

KZ СИПАТТАМА 
1. Мөлдір қақпақ
2. Басқару ноқаты
3. Тұлға

~220-240 V/ 50 Hz 
Класс защиты ll 

150W 0.7/0.8kg 

mm 

 210 

107 

107 
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RUS   РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
 Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики,

указанные на изделии, параметрам электросети.
 Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не

предназначен для промышленного применения.
 Не использовать вне помещений.
 Запрещается разбирать устройство, если оно подключено к электросети. Всегда отключайте

устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
 Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания

в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и
обратитесь в Сервисный центр для проверки.

 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими,
сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или
знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании
прибора лицом, ответственным за их безопасность.

 Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
 Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
 Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
 При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить

изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
 Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок

обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
 Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
 Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур питания.
 Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиту, не располагайте его поблизости

от источников тепла.
 Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
 Будьте осторожны при обращении с ножом.
 Перед использованием кофемолки проверьте, чтобы в ней не находились посторонние предметы.
 Максимально допустимое время непрерывной работы – не более 30 секунд с обязательным

перерывом не менее 1 минуты.
 Каждый раз после окончания работы, прежде чем снимать крышку убедитесь, что прибор

выключен, отключен от электросети и двигатель полностью остановился.
 Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0ºC, перед включением его

следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
 Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить

незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его
безопасность, работоспособность и функциональность.

 Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной
документации.

РАБОТА 
 Кофемолка предназначена для помола зерен кофе, но в ней так же можно измельчить орехи,

специи или сахар.
 Откройте крышку, вращая ее против часовой стрелки.
 Засыпьте в кофемолку зерна.
 Закройте крышку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе.
 Полностью размотайте шнур питания и подключите кофемолку к электросети.
 Кофемолка работает в импульсном режиме. Чтобы смолоть кофе нажмите и удерживайте кнопку

управления (не дольше 30 секунд).
 По окончании помола отключите кофемолку от электросети, дождитесь полной остановки

двигателя, аккуратно снимите крышку и извлеките смолотый кофе.
ШНУР ПИТАНИЯ 
 В целях безопасности кофемолка оснащена укороченным шнуром питания, что снижает

вероятность получения пользователем травм.
ОЧИСТКА И УХОД 
 Перед очисткой обязательно отключайте прибор от электросети.
 После каждого использования, мягкой влажной тканью удаляйте остатки кофе из кофемолки и

тщательно просушивайте ее.
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 При очистке крышки прибора используйте щетку и протирайте аккуратно.
ХРАНЕНИЕ 
 Выполните все требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
 Смотайте шнур питания.
 Храните прибор в сухом прохладном месте.

Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что 
использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться 
вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты 
приема.  
Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к 
местным органам власти.  
Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное 
влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в 
результате неправильного обращения с отходами. 
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KZ   ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ 
 Құрметті сатып алушы! SCARLETT сауда таңбасының өнімін сатып алғаныңыз үшін және біздің

компанияға сенім артқаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Іске пайдалану нұсқаулығында
суреттелген техникалық талаптар орындалған жағдайда, SCARLETT компаниясы өзінің өнімдерінің
жоғары сапасы мен сенімді жұмысына кепілдік береді.

 SCARLETT сауда таңбасының бұйымын тұрмыстық мұқтаждар шеңберінде пайдаланған және іске
пайдалану нұсқаулығында келтірілген пайдалану ережелерін ұстанған кезде, бұйымның қызмет
мерзімі бұйым тұтынушыға табыс етілген күннен бастап  2 (екі) жылды құрайды. Аталған шарттар
орындалған жағдайда, бұйымның қызмет мерзімі өндіруші көрсеткен мерзімнен айтарлықтай асуы
мүмкін екеніне өндіруші тұтынушылардың назарын аударады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ 
 Алғаш рет іске қосар алдында бұйымда көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр желісінің

параметрлеріне сәйкес келетін-келмейтінін тексеріңіз.
 Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал

өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
 Жайдан тыс қолданылмайды.
 Запрещается разбирать устройство, если оно подключено к электросети. Всегда отключайте

устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
 Электр тоғының ұруына және жануға тап болмау үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға

батырмаңыз. Егер бұл жағдай болса, оны электр жүйесінен дереу сөндіріп тастаңыз және сервис
орталығына тексертіңіз.

 Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін
тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап
беретін адам қадағаламаса немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бұл
құрылғыны қолдануына болмайды.
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 Құралмен ойнауға  балаларға рұқсат бермеңіз.
 Қараусыз қосылған құралды қалдырмаңыз.
 Бересі жинаққа енгізілмеген керек-жарақтарды қолданбаңыз.
 Қоректену бауы зақымдалған құралды қолданбаңыз.
 Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге талпынбаңыз. Олқылықтар пайда болса жақын арадағы сервис

орталығына апарыңыз.
 Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз.
 Тартпаңыздар, перекручивайте емес және емес не қоректену бауын орамаңыздар.
 Ыстық газды немесе электрлік тақтаға құралды қоймаңыздар, жылу қайнарларынан жақында оның

жайғастырмаңыздар.
 Тимеңіздер қозғалушымен құрал бөлімдеріне.
 Пышақпен айналдыру жанында сақ болыңыздар.
 Кофе ұнтағыш қолдануының алдында тексеріңіздер, үшін оған бөтен заттарды орнында болған жоқ.
 Толассыз жұмыс барынша көп мүмкін уақыты–көбірек 30 секунд емес міндетті үзіліспен

кемірек 1 минут емес.
 Жұмыс аяғысынан кейін әрдайым, көзі жетесіздер қақпақты шешпес бұрын, не құрал электр

жүйесінен өшірілген, сөндірілген және қозғалтқыш толық тоқталды.
 Егер бұйым біршама уақыт 0ºC-тан төмен температурада тұрса, іске қосар алдында оны кем

дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау керек.
 Өндіруші бұйымның қауіпсіздігіне, жұмыс өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне түбегейлі әсер

етпейтін болмашы өзгерістерді оның құрылмасына қосымша ескертпестен енгізу құқығын өзінде
қалдырады.

 Өндірілген күні өнімде және/немесе қорапта, сондай-ақ қосымша құжаттарда көрсетілген.
ЖҰМЫС 
 Кофетартқыш кофе дәндерін үгітуге арналған.
 Қақпақты ашыңыздар, оның айналдыра сағаттық тілге.
 Бидайдың дәндерлері кофе ұнтағышқа көміңіздер.
 Дәл осылай қақпақты жабыңыздар, таңба денеде таңбамен онда дәл келді үшін.
 Қоректену бауын толық тарқатып алыңыздар және электр жүйесіне кофе ұнтағышты қосыңыздар.
 Кофе ұнтағыш күшті тәртіпте жұмыс істейді. Кофе смолоты басқару бүркеншектегі шегесін

басыңыздар және ұстап қалыңыздар үшін ( 30 секунд ұзағырақ емес ).
 Ұн тарту аяғысы бойынша электр жүйесінің кофе ұнтағышын, қозғалтқыш толық аялдама

дождитесін сөндіріп тастаңыздар, қақпақты және кофе извлеките смолотыйын ұқыпты
жалдаңыздар.

ҚОРЕКТЕНУ БАУЫ 
 Қауіпсіздік мақсаттарында кофе ұнтағыш қоректенудің қысқартылған баумен жабдықталған, не

зақымдардың пайдаланушысымен алу ықтималдығы төмендетеді.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ 
 Міндетті тазалаудың алдында электр жүйесінен аспапты сөндіріп тастаңыз.
 Әрбір қолданудан кейін, жұмсақ дымқыл матамен кофе ұнтағыштан кофе қалдықтары

алыстатыңыздар және просушивайте мұқият оның.
 Аспаптың қақпағын тазалаған кезде шөткені пайдаланыңыз.
САҚТАУ 
 ТАЗАЛАУ және КҮТУ бөлімінің талаптарын орындаңыз.
 Қоректену бауын ораңыз.
 Құралды құрғақ салқын орында сақтаңыз.

 Өнімдегі, қораптағы және/немесе қосымша құжаттағы осындай белгі  қолданылған электрлік 
және электрондық бұйымдар мен батарейкалар кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге 
шығарылмауы керек дегенді білдіреді. Оларды арнайы қабылдау бөлімшелеріне өткізу қажет. 
Қалдықтарды жинау жүйелері туралы қосымша мәліметтер алу үшін жергілікті басқару органдарына 
хабарласыңыз. 
Қалдықтарды дұрыс кәдеге жарату бағалы ресурстарды сақтауға және қалдықтарды дұрыс 
шығармау салдарынан адамның денсаулығына және қоршаған ортаға келетін теріс әсерлердің 
алдын алуға көмектеседі. 




