
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA – ZPĚŇOVAČ MLÉKA illy 
 

Prosím, pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny před použitím přístroje. 
 

 
 
Popis spotřebiče: 
 

1.) víko 

2.) ozubený kotouč pro napěnění 
2A)   náhradní ozubený kotouč pro napěnění 

3.) kotouč pro našlehání hutné mléčné emulze 

4.) Konvička 

5.) Topná deska / plotna 

6.) Dotyková tlačítka pro volbu typu přípravy 
 
 

Horká mléčná pěna a horké mléko 
 

Horká čokoláda 
 

Studená mléčná pěna 
 

7.) Motorová jednotka 

8.) Napájecí kabel 

 
                                                

 

 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte jej na bezpečném místě spolu s dokladem o 
koupi, a pokud je to možné, tak i lepenkovou krabici. Pokud zařízení předáte někomu jinému, přidejte k zařízení návod k 
obsluze. 
Zařízení je určeno výhradně pro domácí využití. Tento výrobek není určen pro průmyslové využití. Nepoužívejte jej venku. 
Chraňte jej před teplem, přímým slunečním zářením a vlhkostí (nikdy neponořujte agregát motoru nebo topnou desku do 
kapalin) a uchovávejte jej mimo dosah předmětů s ostrými hranami. Nepoužívejte spotřebič s vlhkýma rukama. Pokud zařízení 
navlhne nebo zvlhne, okamžitě jej vytáhněte ze zásuvky. Když zařízení čistíte, nepoužíváte a nebo se Vám zdá být vadné, tak 
jej vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (taháním za zástrčku a ne taháním za kabel). Nepoužívejte spotřebič bez dozoru. 
Spotřebič vždy vypněte před odchodem z místnosti a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pravidelně kontrolujte spotřebič i kabel, 
zda nevykazují známky poškození. Pokud nějaké poškození vykazují, tak spotřebič nesmí být znovu používán. Nepokoušejte se 
zařízení opravit. Odneste jej autorizovanému technikovi. Používejte pouze originální příslušenství. 
 
Při používání elektrických spotřebičů musí být vždy dodržena následující bezpečnostní opatření.  
 
Nikdy se nedotýkejte horkých povrchů. Vždy používejte rukojeti nebo dotykové tlačítka. 
Aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění, nedovolte aby se kabel, zástrčka anebo samotné tělo 
přístroje ponořily do vody/jiné tekutiny. 
Pokud spotřebič používá dítě anebo je v jeho blízkosti, je nutný dohled. 
Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud by došlo k poškození kabelu nebo zástrčky v důsledku poruchy stroje nebo poté, co utrpělo 
zařízení poškození jakékoli povahy. 
Odevzdejte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska ke kontrole, opravě nebo aby byla ověřena jeho 
správná funkčnost. 
Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob. 
Nikdy nenechte kabel viset ze stolů nebo pultů ani kabel nenechte přijít do styku s horkými povrchy. 
Nikdy nedokládejte spotřebič na elektrické nebo plynové varné desky ani jej nepokládejte do horké trouby. 
Spotřebič nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určen. 
Buďte velmi opatrní, když musíte přemisťovat spotřebič, pokud obsahuje olej nebo jiné horké tekutiny. 
Před namontováním dílů, odstraněním dílů nebo čištěním nechte zařízení vychladnout. 

 

USCHOVEJTE TYTO POKYNY NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ 
Polarizovaná zástrčka 
Tento spotřebič je vybaven polarizovanou zástrčkou. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem je třeba, aby tato zástrčka 
byla zasunuta do polarizované zásuvky. Pokud zástrčka nezapadá do zásuvky úplně, zkuste ji otočit. Pokud do zásuvky stále 
nezapadá, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Nikdy se nepokoušejte upravit zástrčku sami. 

 
Stručné pokyny týkající se kabelu 
Zařízení je dodáváno s napájecím kabelem vhodné délky, aby se snížilo riziko zamotání nebo zakopnutí. 
Prodlužovací kabely lze při opatrném používání použít. 
V případě použití prodlužovacího kabelu musí být jeho jmenovitá hodnota alespoň rovna hodnotě 
elektrické energii spotřebiče. Kabel musí být uspořádán tak, aby nevyčníval z pracovní desky nebo na desku stolu, kde by mohl 
být dětmi strhnut nebo způsobit riziko zakopnutí. 
Děti a osoby se zdravotním postižením 
Z bezpečnostních důvodů nesmí být obal (plastový sáček, krabice atd.) ponechán v dosahu dětí. 

VAROVÁNÍ: 
Nedovolte malým dětem hrát si s plastovým sáčkem. Mohly by se udusit! 
Tento spotřebič není určen k použití dětmi, osobami se sníženou pohyblivostí, psychologickým, smyslovým nebo duševním 
postižením nebo osobami, kterým chybí potřebné zkušenosti a znalosti, pokud nejsou pod dohledem odpovědnou osobou 
odpovídající za jejich bezpečnost. 
Nedovolte, aby si děti hrály se spotřebičem. 



VAROVÁNÍ: 

Spotřebič používejte pouze se správnou základní jednotkou/základnou. 
VAROVÁNÍ: 
Nikdy nepokládejte spotřebič ani konvici na zdroj tepla nebo otevřený plamen. 

VAROVÁNÍ: 

Nebezpečí kontaktních popálenin. Když odejmete konvici po ohřívání, zůstane topná deska i dno konvice horké. 
 
TECHNICKÁ DATA (pro 230V) 
Model: F280G 
Napájení: 220V-240V, 50Hz-60Hz (EU) 
Výkon: 550W - 650W (EU) 
Objem (l): 100-250 ml 
Délka kabelu (m): 0,75 
Rozměry (mm): 155x120x187mm 
 

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE NA KONCI JEHO ŽIVOTNOSTI 
Respektujte životní prostředí, nelikvidujte elektrická zařízení vyhozením do běžného odpadu Zastaralá nebo vadná zařízení 
musí být zlikvidována převzetím na místním sběrném místě. Pomáhejte předcházet možným rizikům pro životní prostředí a 
naše zdraví pomocí správných metod likvidace. Vaše městská rada Vám může poskytnout informace o sběrných místech. 

 
 
NÁVOD NA POUŽITÍ: 
Ideálním místem pro instalaci je rovný neklouzavý povrch. 

Elektrické připojení 
1. Ujistěte se, že hlavní napájecí zdroj odpovídá technickým specifikacím pro spotřebič. 
2. Připojte napájecí kabel do správně nainstalované a uzemněné zásuvky. 

Zapnutí / vypnutí 
• Spotřebič je zapnutý, když je připojen k napájení. 
• Spusťte spotřebič stisknutím tlačítka požadované přípravy, teprve po nalití mléka do džbánu. 
• Spotřebič se automaticky zastaví. Doba přípravy se liší v závislosti o druhu a kvalitě použitého mléka a zvolené přípravě. 
• Chcete-li proces zastavit ručně, stiskněte dříve vybrané tlačítko přípravy nebo vyjměte konvici z topné desky. 
 
POZNÁMKA: Pokud je proces zastaven odstraněním konvice z topné desky, než se automaticky zastaví, motor bude několik 
sekund běžet a poté se automaticky zastaví. 

 

 
 
 
VAROVÁNÍ: 
Nepřekračujte úroveň MAX zobrazenou na vnitřní straně konvice, jinak se během přípravy tekutina ze džbánu vylije. 

 
Horké napěněné mléko 



Pro dosažení nejlepších výsledků použijte mléko s obsahem tuku 3,5% a přidejte asi 225 ml. 
Mléko s obsahem tuku 1,5%, sójové mléko nebo mléko bez laktózy neprodukuje stejné množství pěny. 

Horká čokoláda 
Přidejte nejprve kakaový prášek do mléka, jinak se míchací disk zablokuje. Správné množství najdete v údajích výrobce 
kakaového prášku. Pro dosažení nejlepších výsledků je vhodné smíchat kakaový prášek a mléko 
před nalitím do džbánu. 

 
 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
 

Před použitím přístroje je potřeba ho vždy vyčistit. Po jeho použití, vyčistěte vnitřní část přístroje houbičkou nebo měkkým 
kartáčkem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla, abrazivní krémy nebo jiné prostředky, které by mohly poškodit části přístroje, 
především ohřívací disk pokrytý teflonovou vrstvou. Při čištění přístroje dbejte na to, aby se elektrické komponenty nedostaly do 
styku s vodou. Neponořujte konvice ani elektrický podstavec do vody. Nedávejte zpěňovač mléka do myčky na nádobí. 
 


