
NÁVOD

pěnič mléka
model MFF01

MFF01 8595228012567 penic mleka_Sestava 1  13.10.2019  16:11  Stránka 1



MFF01 8595228012567 penic mleka_Sestava 1  13.10.2019  16:11  Stránka 2



 

 

 

 

 

 
Vážený zákazníku, 
velmi vám děkujeme za zakoupení pěniče mléka řady Smeg. 
Protože jste si vybrali náš výrobek, zvolili jste si řešení, nabízející estetický a inovativní technický design 
jedinečných předmětů, jež se stanou součástí vašeho domácího vybavení. 
Domácí spotřebiče Smeg se vždy skvěle doplňují s ostatními výrobky ze sortimentu a současně jsou 
designovými předměty v kuchyni. 
Doufáme, že plně oceníte funkce vašeho spotřebiče. 
S pozdravem. 
 
SMEG S.p.A. 

 
 

Model MFF01 
Pěnič mléka 

 
  

 
Doporučujeme vám, abyste si tento návod pečlivě přečetli, jelikož obsahuje všechny pokyny pro udržování 
vzhledových a funkčních vlastností spotřebiče. 
Další informace o výrobku naleznete na: www.smeg.com 
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Doporučení 

 
BEZPEČNOST 
Důležitá bezpečnostní upozornění. 
Protože je přístroj napájen elektrickým proudem, 
musíte dodržovat následující bezpečnostní 
upozornění: 
 
• Nedotýkejte se vidlice mokrýma rukama. 
• Zajistěte, že bude napájecí vidlice vždy volně 

přístupná, aby ji bylo možné v případě potřeby 
odpojit. 

• Nikdy netahejte za kabel, mohl by se poškodit. 
• Jestliže se spotřebič porouchá, nepokoušejte se 

jej opravit. 
Spotřebič vypněte, odpojte vidlici ze zásuvky a 
kontaktujte servisní středisko. 

• Budou-li vidlice nebo napájecí kabel poškozené, 
nechte je vyměnit pouze servisním střediskem, 
abyste předešli všem rizikům. 

• Spotřebič neponořujte do vody. 
• Pozor: Před čištěním odpojte vidlici. 
• Nenechávejte napájecí kabel přehnutý přes 

okraj stolu nebo jiného předmětu, nesmí se 
dotýkat ani horkých povrchů. 

• Obalový materiál (plastové pytle, pěnový 
polystyren) uchovávejte mimo dosah dětí. 

• Zabraňte, aby spotřebič používaly osoby (včetně 
dětí) se zhoršenými fyzickými nebo 
senzorickými schopnostmi nebo nedostatkem 
zkušeností a znalostí, nebudou-li pod pečlivým 
dohledem nebo poučeny osobou odpovědnou 
za jejich bezpečnost. Hlídejte děti, ujistěte se, že 
si s přístrojem nehrají. 

• Přístroj neumisťujte na elektrické a plynové 
sporáky nebo do vyhřívané trouby ani do jejich 
blízkosti. 

• Zkontrolujte, zda se uvnitř přístroje nenachází 
žádné jiné předměty. 

• Karafu nepřeplňujte, ale vždy dbejte značek 
hladiny vyleptaných uvnitř samotné nádoby. 
Naplnění přes vyznačený limit může být 
nebezpečné, protože bude napěněné mléko 
vystřikovat ven. 

• Karafa se při použití zahřívá. Nedotýkejte se 
horkých povrchů, karafu vždy držte za rukojeť. 

• Osoby s kardiostimulátory nebo podobnými 
zařízeními si musí ověřit, že není funkčnost 
jejich zařízení ohrožena indukčními poli, jejichž 
frekvence se pohybuje mezi 20 a 50 Hz. 

• Kotouč pěniče mléka může způsobit udušení. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 
Připojení spotřebiče 
Zkontrolujte, že napětí a frekvence elektrické sítě 
odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku 
na spodní straně spotřebiče. 
Spotřebič připojujte pouze k bezchybně 
instalované elektrické zásuvce s minimální 
kapacitou 10 A a účinným uzemněním. 
V případě nekompatibility mezi zásuvkou a vidlicí 
spotřebiče se obraťte na službu zákazníkům se 
žádostí o výměnu. 
 
Pouze pro evropské trhy: 
• Tento přístroj smí obsluhovat děti od 8 let, 

budou-li pod dohledem a poučeny o bezpečném 
používání spotřebiče a pochopí související rizika 
s užíváním spotřebiče. 

• Čištění a údržbu smí provádět děti od 8 let věku, 
budou-li pod dohledem. 
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Doporučení 
 

 
• Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah 

dětí do 8 let. 
• Děti si nesmí se spotřebičem hrát. 
• Před montáží, demontáží a čištěním odpojte 

přístroj od elektrické zásuvky. 
 
Použití v místě určení 
Spotřebič je určen k zahřívání a pěnění mléka a 
přípravě horké čokolády. Výrobek nepoužívejte pro 
jiný než určený účel. Tento spotřebič je určen 
pouze pro domácí použití. 
 
Odpovědnost výrobce 
Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti za 
zranění osob a hmotné škody způsobené: 
• jiným než uvedeným použitím spotřebiče; 
• nepřečtením návodu k obsluze; 
• neodbornou manipulací s jednotlivými částmi 

přístroje; 
• použitím neoriginálních náhradních dílů; 
• nedodržením bezpečnostních doporučení. 
 

 

Návod bezpečně uložte. Kdykoliv 
budete spotřebič předávat jiným 
osobám, musíte s ním předat 
rovněž tento návod. 

 

LIKVIDACE 
Elektrické spotřebiče nesmí být likvidovány s 
domácím odpadem. Spotřebiče označené 

symbolem  podléhají evropské směrnici 
2012/19/EU. Všechny vyřazené elektrické a 
elektronické spotřebiče musí být zlikvidovány mimo 
domácí odpad odvezením do příslušných sběrných 
středisek dotčené země. Správnou likvidací 
vyřazených spotřebičů zabráníte poškození 
životního prostředí a ohrožení zdraví. Pro další 
informace o likvidaci vyřazených spotřebičů se 
obraťte na místní úřad, oddělení likvidace odpadu, 
nebo na obchod, kde jste svůj spotřebič zakoupili. 
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Popis/montáž 

 
POPIS SPOTŘEBIČE (obr.1) 
1 Základna s motorem 
2 Karafa 
3 Vroubkovaný šlehač (pro pěnění mléka nebo 

čokolády) 
3a Hladký šlehač (pro funkci horkého mléka) 
4 Víko 
5 Odměrné víčko 
6 Tlačítko START/STOP 
7 Volič programů 
8 LED 
 
TYPOVÝ ŠTÍTEK 
Typový štítek uvádí technické údaje, výrobní číslo a 
označení. Typový štítek nesmí být nikdy odstraněn. 
 
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU (obr. 1) 
• Spotřebič opatrně vybalte a odstraňte všechny 

obalové materiály a všechny štítky a nálepky. 
• Vlhkým hadříkem očistěte základnu s motorem 

(1). 
Omyjte všechny komponenty a důkladně osušte 
(viz část „Čištění a údržba“). 

 

 

Před použitím zkontrolujte 
celistvost všech komponentů. 

 
MONTÁŽ KOMPONENTŮ (obr. 1) 
• Umístěte karafu (2) na základnu s motorem (1). 
• Vložte šlehač (3) do karafy (2) nasazením na 

příslušný kolík. 

• Umístěte víko (4) na karafu (2) a stlačte. 
 
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ (obr. 1) 
Volič programů (7) 
Spotřebič disponuje 6 přednastavenými programy 
a manuálním režimem, které lze vybírat voličem 
(7). 
 
Ikona voliče Program 

 
Horká čokoláda 

 
Horké mléko 

 

Horké mléko s lehkou 
pěnou 

 

Horké mléko s hustou 
pěnou 

 

Studené mléko s lehkou 
pěnou 

 

Studené mléko s hustou 
pěnou 

 
Manuální režim 

 
Ukazatele hladiny kapaliny 
Symbol Popis 

 

Maximální hladina mléka 
pro ohřev a funkce přípravy 
čokolády (včetně množství 
čokolády). 

 

Maximální hladina mléka, 
kterou lze napěnit. 

 
Minimální hladina. 
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Použití 
 

 
POUŽITÍ (obr. 1) 

 

Doporučení pro použití 
Výsledek funkce pěniče mléka 
může být ovlivněn použitými 
přísadami. 
Pro dosažení dobrého výsledku 
doporučujeme, abyste používali 
plnotučné mléko a vyjmuli je 
z lednice těsně před nalitím do 
karafy (2). 

 

 

Po prvním cyklu ohřevu před 
spuštěním dalšího cyklu počkejte, 
až spotřebič vychladne. 

 

 

Nepoužívejte spotřebič bez 
kapaliny. Při spuštění spotřebiče 
bez kapaliny můžete poškodit 
džbánek. 
Vždy naplňte až na rysku MIN a 
nepřeplňujte přes rysku MAX; obě 
jsou vyznačeny na stěně džbánku. 

 

 

Bude-li blikat kontrolka LED na 
voliči a dvakrát se zopakují tři 
akustické signály, znamená to, že 
má přístroj poruchu. 
Porucha bude signalizována, 
nebudou-li na svém místě džbánek 
nebo šlehač, bude-li džbánek 
odebrán během přípravy, nebo 
bude cyklus spuštěn s prázdným 
džbánkem. 
V prvních dvou případech se cyklus 
nespustí, zatímco ve druhých dvou 
ano, po několika vteřinách se 
ovšem zastaví. 

 
• Vložte vidlici do zásuvky. 
• Kontrolka LED (8) zabliká, po přibližně 120 

vteřinách nečinnosti přejde spotřebič do 
pohotovostního režimu a LED zhasne. 

Ohřev nebo pěnění mléka 
• Otevřete víko (4) a do karafy (2) nalijte studené 

mléko, přitom dbejte rysek hladiny vyleptaných 
na stěně karafy. 

• Znovu zavřete víko (4). 
• Otáčením voliče (7) vyberte požadovaný 

program podle červené značky na pojistné 
matici voliče. 

 

 

Z fáze pohotovostního režimu se 
spotřebič přepne do fáze činnosti. 

 
• Stiskněte tlačítko START/STOP (6) a spusťte 

cyklus, kontrolka LED (8) bude svítit 
nepřerušovaně. 

• Akustický signál a zhasnutí kontrolky LED (8) 
budou znamenat konec cyklu. 

• Cyklus lze před uplynutím času zastavit 
stisknutím tlačítka START/STOP (6). 

• Otevřete víko (4) uchopením za postranní 
západky. 

• Vyjměte karafu (2) a pomocí lžíce nalijte 
napěněné mléko. 

 

 

Přidání cukru nebo sladkého sirupu 
(např. medu, agávové šťávy, sirupu 
atd.) se doporučuje na konci cyklu. 

 
Příprava čokolády 
• Otevřete víko (4) a do džbánku (2) nalijte přísady 

na horkou čokoládu, přičemž dbejte na rysky 
hladin vytištěné na stěně džbánku a doporučená 
množství v receptu Smeg. 

• Vyberte příslušný program a postupujte podle 
návodu pro mléko. 

 

 

Při přípravě je možné odebrat 
odměrné víčko (5) a přidávat 
práškové přísady. 
Doporučujeme, abyste práškové 
přísady přidávali pomalu a po 
malých množstvích několik 
okamžiků po spuštění cyklu, jakmile 
se mléko začne ohřívat. 
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Čištění a údržba 

 
 

 Budete-li sušené přísady přidávat 
příliš rychle či v příliš velkém 
množství, může se zastavit otáčení 
šlehače nebo se může odpojit. 

 
Manuální režim 
• Otevřete víko (4) a nalijte mléko do džbánku (2), 

dbejte na to, abyste dodržovali rysky vytištěné 
na vnitřní stěně džbánku. 

• Znovu nasaďte víko (4). 
 
Lze vybrat horký nebo studený cyklus. 
 
Horký manuální cyklus: 
• Ke spuštění manuálního programu (M) s funkcí 

ohřevu stiskněte tlačítko START/STOP, 
kontrolka LED (8) začne nepřetržitě svítit; 
rychlost šlehání a teplota se během cyklu 
postupně zvyšují. Jakmile uživatel usoudí, že je 
příprava hotová, může cyklus zastavit tlačítkem 
START/STOP. 

 
Studený manuální cyklus: 
• Při podržení tlačítka START/STOP na přibližně 

3 vteřiny se spustí šlehač a začne pěnit mléko, 
aniž by se zahřívalo, kontrolka LED (8) bude po 
celou dobu cyklu blikat. Jakmile uživatel usoudí, 
že je příprava hotová, může cyklus zastavit 
tlačítkem START/STOP. 

 

 

• V obou případech bude po určité 
době manuální funkce 
automaticky přerušena z důvodu 
zachování bezpečnosti a 
funkčnosti výrobku. 

• Akustický signál a zhasnutí 
kontrolky LED (8) označují 
konec cyklu. 

• Poté pokračujte podle postupu 
pro mléko. 

 

 

 

Při přípravě je možné otevřít 
odměrné víčko (5) a přidávat 
práškové přísady (např. rozpustnou 
kávu, rozpustné cappuccino, 
rozpustný čaj atd.). 

 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA (obr. 1) 
 

 

Před provedením jakéhokoliv 
čištění VŽDY odpojte vidlici od 
elektrické sítě a nechte přístroj 
vychladnout. 
Základnu s motorem (1) nikdy 
neponořujte do vody nebo jiné 
kapaliny. 

 
Návod k obsluze obsahuje příslušné pokyny a 
opatření doporučovaná zákazníkovi výrobcem. 
Všechny ostatní zásahy musí provádět pracovník 
autorizovaného servisního střediska. 
 
• Odmontujte šlehač (3). 
• Sundejte karafu (2) ze základny s motorem. 
• Šlehač (3), víko (4), odměrné víčko (5) a 

džbánek (2) lze mýt v myčce. 
• Základnu s motorem (1) lze čistit nejdříve 

vlhkým hadříkem a pak suchým. Nepoužívejte 
čisticí prostředky s abrazivními materiály. 
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Receptář 
 

 
HORKÁ ČOKOLÁDA 
Na dva šálky 
 
Přísady 
- Plnotučné mléko 250 ml 
- Vločky tmavé čokolády 90 g 

 
Příprava 
• Mléko nalijte do džbánku. 
• Přidejte čokoládové vločky. 
• Zavřete víko. 

• Vyberte program na horkou čokoládu ( ). 
• Stiskněte tlačítko START/STOP a počkejte na 

konec programu. 
 
 
CAPPUCCINO 
Na dva šálky 
 
Přísady 
- Plnotučné mléko 200 ml 
- Káva 80 ml 

nebo káva „ristretto“ 40 ml 
 
Příprava 
• V kávovaru připravte kávu a nalijte ji do šálku. 
• Do pěniče mléka nalijte mléko. 
• Zavřete víko. 
• Vyberte program pro horké mléko s hustou 

pěnou ( ). 
• Stiskněte tlačítko START/STOP a počkejte na 

konec programu. 
• Napěněné mléko nalijte na kávu. 
• Podle chuti přidejte cukr nebo sladký sirup. 

LEDOVÉ ESPRESSO MACCHIATO 
Na dva šálky 
 
Přísady 
- Plnotučné mléko 200 ml 
- Káva 80 ml 
- Ledové kostky 4 

 
Příprava 
• Kostky ledu vložte do 2 sklenic. 
• V kávovaru připravte kávu a nalijte ji na led ve 

sklenicích. 
• Podle chuti přidejte cukr nebo sladký sirup. 
• Do pěniče mléka nalijte mléko. 
• Zavřete víko. 
• Vyberte program pro studené mléko s hustou 

nebo lehkou pěnou (  / ). 
• Stiskněte tlačítko START/STOP a počkejte na 

konec programu. 
• Napěněné mléko nalijte do sklenic s kávou a 

ledem. 
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Co dělat, když..... 
 
Co dělat, když..... 

Problém Možné příčiny Řešení 
Spotřebič nefunguje. Vidlice není připojena. Zapojte vidlici. 

Spotřebič se při provozu 
zastaví. 

Džbánek je prázdný. Naplňte džbánek. 
Džbánek byl odebrán během 
přípravy. Znovu správně umístěte džbánek. 

Přísady jsou příliš tuhé nebo 
velké (např. velké čokoládové 
vločky). 

Použijte jemnější přísady. 

Cyklus se nespustí. 
Není vložen džbánek. Znovu správně umístěte džbánek. 

Není vložen šlehač. Zkontrolujte, že je nasazen a 
správně umístěn šlehač. 

Mléko se nepění. 

Mléko není studené. Používejte studené mléko. 
Džbánek obsahuje zbytky vody, 
nebo je znečištěný. 

Zkontrolujte, že je džbánek suchý a 
čistý. 

Používáte nesprávný šlehač. Nasaďte vroubkovaný šlehač. 
Používáte již napěněné nebo 
ohřáté mléko. 

Nepoužívejte již napěněné nebo 
ohřáté mléko. 

Používáte nízkotučné mléko. Použijte vhodné mléko. 

Přísady se nerozpouští. Přísady jsou příliš husté nebo 
vloženo příliš velké množství. 

Přísady před vložením nakrájejte, 
nebo se podívejte do návodu na 
přípravu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nebude-li možné problém vyřešit nebo v případě jiných poruch, obraťte se na místní 
zákaznický servis. 
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Distributor:

CZ: Potten & Pannen – Staněk group, a.s.,
Horáčkova 5, 140 00 Praha 4

www.pottenpannen.cz

V případě reklamace kontaktujte výhradního distributora Potten & Pannen - Staněk.
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