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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: CG-9220
Nr partii: 150/19
Napięcie zasilania: 220-240 V~, 50/60 Hz
Moc: 200 W

Czas pracy/przerwy: 45 sekund/10 minut

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie 
dla Państwa przyjemnością. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi 
przed rozpoczęciem korzystania z  produktu, a w szczególności z instrukcją 
bezpiecznego użytkowania.
Prosimy zachować tę instrukcję obsługi do wglądu w przyszłości. Podczas 
przekazywania urządzenia osobie trzeciej, należy przekazać także instrukcję obsługi.

1. WPROWADZENIE

2. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

 • Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do mielenie kawy ziarnistej, zbóż, 
orzechów czy ziół. Nie używać urządzenia do innych celów.

 • Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz 
pomieszczeń i nie może być używane w celach profesjonalnych. Każde inne 
zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne. 

 • Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego 
użytkowania urządzenia.

OSTRZEŻENIE!
Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed 
rozpoczęciem użytkowania i ściśle przestrzegać 
zawartych w niej poleceń podczas korzystania 
z produktu. Proszę zachować instrukcję obsługi, gdyż 
zawiera ważne informacje. Instrukcja jest dostępna 
również w wersji elektronicznej pod adresem poczty 
elektronicznej: info@joinco.com.pl

4. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

• Urządzenie może być używane przez dzieci 
starsze niż 8 lat i osoby o ograniczonej 
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej 
lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeśli 
pozostają one pod nadzorem lub korzystają 
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z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją 
obsługi oraz rozumieją zagrożenia. 

• Urządzenie nie może być używane przez 
dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód 
poza zasięgiem dzieci.

• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. 
• Czyszczenie i konserwacja urządzenia 

powinny być dokonywane przez osoby 
dorosłe lub pod ich nadzorem.

• Wyłącz urządzenie/odłącz je od zasilania 
przed wymianą akcesoriów lub kontaktem 
z ruchomymi częściami. 

• Urządzenie należy używać ściśle według 
zalecanego czasu pracy. Ciągła praca może 
wynosić maksymalnie 45 sekund, po czym 
należy wyłączyć urządzenie na 10 minut.

• Nie używaj innych akcesoriów niż te dołączone 
do urządzenia. 

• Urządzenie należy obsługiwać i przechowywać 
w temperaturze wynoszącej od 15°C do 35°C.

• OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazu podczas użycia 
urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
Należy zachować ostrożność podczas 
kontaktu z ostrzami pojemników, poróżniania 
pojemników oraz podczas czyszczenia. 
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• Akcesoria mające kontakt z żywnością należy 
czyścić zgodnie z opisem umieszczonym 
w rozdziale VIII.

• Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy 
jest ono pozostawione bez nadzoru, przed 
montażem/demontażem oraz czyszczeniem. 

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, 
musi zostać wymieniony przez producenta, 
autoryzowany serwis lub wykwalifikowane 
osoby w celu uniknięcia zagrożenia. 

 •  Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do prywatnego użytku wewnątrz 
pomieszczeń. 

 • Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. 
 • Urządzenie nie jest przeznaczone do kruszenia lodu i rozdrabniania innych 

artykułów spożywczych. Młynek do kawy służy tylko i wyłącznie do mielenia ziaren 
kawy. 

 • Szczegółowe instrukcje dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzenia są zawarte 
w dalszej części instrukcji obsługi. 

 • W przypadku zablokowania ziaren kawy, odłącz urządzenie od źródeł zasilania, 
opróżnij komorę mielenia z ostrzami i usuń blokujące ostrza ziarna. 

 • Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, podczas korzystania z urządzeń 
elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy przestrzegać podstawowych 
zasad bezpieczeństwa. 

 • Urządzenie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego 
przeznaczeniem. 

 • Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzać wtyczki, przewodu 
sieciowego lub urządzenia w wodzie lub innych płynach. 

 • Nie przewieszać przewodu sieciowego przez krawędź stołu czy zlewu. 
 • Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych tkanin (zasłony, dywan), nie 

stawiać w pobliżu źródeł wysokiej temperatury: piecyków gazowych, kuchenek 
elektrycznych. 

 • Przed każdym użyciem należy upewnić się czy napięcie zasilania wskazane na 
etykiecie urządzenia odpowiada napięciu w sieci elektrycznej. 

 • Przed przystąpieniem do eksploatacji należy rozwinąć przewód sieciowy. 
 • Przewód sieciowy nie powinien swobodnie zwisać ani dotykać gorących 

powierzchni. 
 • Nie przykrywać urządzenia podczas pracy. W przypadku, gdy urządzenie jest 
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przykryte lub styka się z materiałem łatwopalnym może pojawić się ryzyko 
zaprószenia ognia. 

 • W czasie pracy urządzenia nie wkładać rąk, ani żadnych przedmiotów (sztućców, 
narzędzi itp.) do komory mielenia z ostrzami. Nie wrzucać żadnych przedmiotów 
do wewnętrza komory z ostrzami, które mogą uszkodzić młynek. 

 • Nie próbować uruchamiać młynka bez nasadki pokrywy. 
 • Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci 

elektrycznej. 
 • Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa w sposób nieprawidłowy. 
 • Nie należy używać urządzenia, jeśli wcześniej upadło ono z wysokości, wykazuje 

widoczne oznaki uszkodzenia. 
 • Nie wolno podejmować prób otwierania korpusu lub demontażu jakichkolwiek 

części urządzenia. 
 • Używać tylko akcesoriów dostarczonych przez producenta. 
 • Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, również opakowanie. 

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują 
się w opakowaniu. W przypadku stwierdzenie nieprawidłowości, należy udać się do 
punktu, w którym zakupiono produkt.

1 x Pokrywa górna 1 x pojemnik do mielenia 
(220ml)

1 x pojemnik do mielenia 
(200ml)

1 x korpus urządzenia 1 x nasada pojemnika
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6. OPIS PRODUKTU

1. Pokrywa górna
2. Nasada pojemnika
3. Pojemnik do mielenia
4. Korpus urządzenia

1

2

3

4

7. OBSŁUGA URZĄDZENIA

Przed użyciem:
- Należy upewnić się, że wszystkie elementy opakowania zostały starannie usunięte.
- Należy upewnić się, że produkt jest kompletny i nieuszkodzony.
- Nie należy używać urządzenia noszącego oznaki uszkodzeń.
- Należy umyć urządzenie, przed pierwszym użyciem, zgodnie z rozdziałem VIII.

Przygotowanie do użycia:
- Ustaw korpus urządzenia na płaskiej powierzchni.
- Wybierz pojemnik, nałóż go na korpus urządzenia.
- Obróć pojemnik w lewo aż do zablokowania go w korpusie urządzenia
- Wsyp do pojemniczka pożądaną ilość ziaren.
- Zamocuj nasadę pojemnika na jego górnej części – upewnij się że nasada jest 
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8. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

CZYSZCZENIE
- Odłącz urządzenie od zasilania. 
- Odkręć komorę mielenia z ostrzami przekręcając w prawo.
- Podnieś nasadkę pokrywy.
- Obudowę zaleca się wycierać miękką wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. 
- Za pomocą pędzelka usuń pozostałości zmielonej kawy. Nie dotykaj ostrza, jest ono 

ostre i grozi zranieniem. 
- Komorę młynka z ostrzami, nasadkę pokrywy i pokrywę można myć pod bieżącą 

wodą z dodatkiem delikatnego płynu do naczyń. Następnie pozostawić do 
całkowitego wyschnięcia. 

- W przypadku trudnych do usunięcia resztek, należy użyć małej szczoteczki lub 
pędzelka. 

- Resztki w trudno dostępnych miejscach można usunąć patyczkiem do uszu. 
- Gdy wszystkie części są całkowicie suche, zmontować urządzenie.

dobrze dociśnięta. Zabezpieczenie urządzenia uniemożliwi włączenie młynka, jeżeli 
pokrywka nie będzie prawidłowo założona.

- Wysuń odpowiedni odcinek przewodu i włóż wtyczkę do gniazdka.
- Dociśnij pokrywę górną, aby uruchomić młynek. Trzymaj pokrywkę dociśniętą do 

uzyskania pożądanego stopnia zmielenia zawartości.
- Odłącz urządzenie, przygotuj pojemnik do przesypania zmielonej kawy.

Zalecane użytkowanie:
- Aby zachować aromat kawy, należy przechowywać niezmieloną kawę w szczelnie 

zamkniętym pojemniku.
- Jednorazowo miel kawę w ilości wystarczającej do zaparzenia w danym momencie.
- Nie umieszczaj w misie zbyt dużej ilości ziaren kawy.
Jako ogólne wytyczne można przyjąć jedną łyżkę stołową na filiżankę (czyli na 

przykład 4 łyżki kawy w ziarnach na 4 filiżanki). Naturalnie z czasem będzie można 
określić optymalną ilość odpowiadającą osobistym upodobaniom.

- Pozostawienie w misie resztek niezmielonej kawy spowoduje jej zwietrzenie, co 
wpłynie na aromat kolejnych porcji świeżej kawy. Dlatego należy po każdym użyciu 
oczyścić misę, ostrza i pokrywę z pozostałości kawy.

- Za pomocą tego młynka można mielić wyłącznie suche i kruche produkty spożywcze. 
Nie należy go używać do mielenia oleistych nasion (ani na przykład orzechów) lub 
twardych produktów (na przykład ryżu).

- Nie używaj młynka do rozdrabniania jakichkolwiek cieczy.
- Nie zostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Gdy urządzenie nie jest użytkowane, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Urządzenie jest przeznaczone do pracy krótkookresowej. Należy używać je nie dłużej 

niż 45 sekund, po czym odczekać co najmniej 10 minut.
- Nie należy mielić bez odstępu więcej niż trzech porcji kawy. Przed kontynuowaniem 

należy odczekać, aż urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej.
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Jeśli w trakcie użytkowania zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy 
urządzenia, należy zapoznać się z poniższą tabelą w celu rozpoznania przyczyny 
i rozwiązania danego problemu. 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie/wskazówka

Urządzenie nie działa 
mimo podłączenia do 
gniazdka

Zasilacz został 
nieprawidłowo 
umieszczony w gniazdku

Należy poprawnie umieścić 
wtyczkę w gniazdku

Gniazdko jest uszkodzone

Należy sprawdzić czy gniazdko 
nie jest uszkodzone oraz 
podłączyć urządzenie do 
innego, sprawnego gniazdka

- Nadmiar przewodu możesz schować, wsuwając kawałkami do wnęki 
w podstawie urządzenia.

- Uwaga! Nie stosować do czyszczenia żadnych silnych środków chemicznych, 
alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na 
powierzchnię urządzenia. 

- Nie używaj metalowych, ostrych lub szorstkich przyrządów do czyszczenia gdyż 
mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia! 

- Nie zanurzaj bazy młynka oraz przewodu sieciowego w wodzie i innych płynach. 
Przed ponownym użyciem upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche.

PRZECHOWYWANIE
- Urządzenie należy wyłączyć ustawiając włącznik/wyłącznik na pozycję OFF oraz 

odłączyć od gniazdka, gdy nie jest używane. 
- Przed schowaniem urządzenia należy poczekać aż ostygnie, a następnie schować je 

w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Nigdy nie należy owijać przewodu wokół urządzenia, gdyż przyczynia się to do 

szybszego zużycia przewodu i zwiększa ryzyko jego pęknięcia i utraty gwarancji. 
Należy ostrożnie obchodzić się z przewodem i szczególnie unikać szarpania, 
rozciągania i skręcania go, szczególnie przy zakończeniach.

NAPRAWA
- Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj 

urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi. 
- Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, 

serwis techniczny lub wykwalifikowaną osobę.

TRANSPORT
Nie należy narażać urządzenia na nadmierne wibracje i  wstrząsy podczas transportu.

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy 
kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30/EU) 
i niskonapięciowej LVD (2014/35/EU), dlatego został na 
nie naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego. 
deklaracja zgodności z normami europejskimi.

11. DEKLARACJA CE

10. GWARANCJA

Produkt posiada 2 lata gwarancji. W wypadku usterki produkt należy zwrócić do 
sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu 
zakupu. Produkt powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

12. WYJAŚNIENIE SYMBOLI

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem 
z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie 
prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami.
Można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby 
wyniknąć z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi 
ze zużytego sprzętu elektronicznego, jeśli produkt zostanie 
zutylizowany w należyty sposób.

Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, 
z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.

Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością.

Znak towarowy „Zielony Punkt” umieszczony na opakowaniu 
oznacza, że podmiot dla którego wyprodukowano produkt, 
wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie krajowego 
systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie 
z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii 
Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – 
tektura falista.
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13. WYPRODUKOWANO DLA

Joinco Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt
Nr Partii: 150/19
Wyprodukowano w Chinach

Jeśli produkt nie spełnia już dłużej Twoich oczekiwań lub okres 
jego użytkowania się zakończył, wówczas należy umieścić 
produkt i jego akcesoria we właściwym punkcie recyklingu. 
Wyrzucając opakowanie i plastikowe elementy, rób to w miejscach 
do tego przeznaczonych, mając na uwadze dobro środowiska.
Klasa ochronności II - w urządzeniach tej klasy ochronności 
bezpieczeństwo pod względem porażeniowym jest 
zapewnione przez zastosowanie odpowiedniej izolacji - 
podwójnej lub wzmocnionej - której zniszczenie jest bardzo 
mało prawdopodobne.

Produkt do użytku wewnątrz pomieszczeń.
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3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: CG-9220
Lot No: 150/19
Power supply voltage: 
220–240V ~, 50/60Hz

Power output: 200 W
Operating/break time: 45 seconds/10 
minutes

Thank you for choosing our product. We believe that using it will be a pleasure for you. 
Please read this instruction manual carefully before using the product, in particular the 
safety instructions.
Please keep this instruction manual for future reference. When passing the device to 
a third party, this instruction manual must also be provided.

1. INTRODUCTION

2. INTENDED USE

 • The appliance is intended only for grinding coffee beans, grains, nuts or herbs. Do 
not use it for any other purposes.

 • This appliance is intended for home use only and may not be used for professional 
purposes. Any other use is considered to be inappropriate, and therefore, dangerous. 

 • The manufacturer is not responsible for any damage resulting from improper use 
of the appliance.

WARNING!
Read the operating instructions carefully before 
use and strictly comply with the instructions 
contained therein when using the product. Please 
keep the instruction manual as it contains important 
information. The manual is also available in electronic 
version at info@joinco.com.pl

4. INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

• The appliance may be used by children above 
8 years old and persons with limited physical, 
sensory or mental abilities or persons with no 
experience and knowledge, if remaining under 
supervision or use the appliance safely in 
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accordance with the user manual as well as 
are able to understand the hazards. 

• This appliance may not be used by children. 
Keep the appliance and its power cord out of 
reach of children.

• Children may not play with the appliance. 
• Cleaning and maintenance of the appliance 

should be performed by or under supervision 
of adults.

• Before replacing accessories or touching 
the moving parts of the appliance turn it of/
unplug it from power outlet.

• The appliance must not be used longer 
than the recommended operating time. The 
maximum duration of continuous operation is 
45 minute. After this time the appliance must 
be switched off for 10 minutes.

• Do not use accessories other than those 
delivered with the appliance. 

• Use and store the appliance at a temperature 
between 15°C and 35°C.

• WARNING: There is a risk of injury, if the 
appliance is used in violation with its intended 
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use. Care must be taken when handling the 
container blades, emptying the containers 
and during cleaning. 

• Accessories in contact with food should be 
cleaned as specified in chapter VIII.

• Always unplug the appliance when it is left 
unattended, before assembly/disassembly 
and before cleaning. 

• If the power supply cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, an authorised 
service or qualified persons in order to avoid 
any hazard. 

 • This appliance is intended for private indoor use only. 
 • Before using it read all instructions. 
 • This appliance is not intended for crushing ice and grinding other food products. 

This coffee grinder is suitable for grinding coffee beans only. 
 • Detailed instructions for safe operation are included in further part of this manual. 
 • Should the coffee beans become jammed, unplug the appliance first, empty the 

grinding chamber with blades and remove beans that cause the blade jamming. 
 • In order to avoid fire or electric shock risk when using electrical appliances, observe 

the basic safety rules, especially if children are present. 
 • Intended for household use. Do not use the appliance for any other purpose than 

intended. 
 • Do not immerse the plug, the power cord or the appliance in water or other liquids 

in order to avoid electric shock. 
 • Do not hang the power cord over the edge of table or sink. 
 • Do not use the appliance near flammable fabric (curtains, carpets); do not place it 

close to heat sources: gas cookers, electric cookers. 
 • Before using it, always ensure that the supply voltage specified on the appliance 

label corresponds to the voltage in the power supply grid. 
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 • Before use unwind the power cord. 
 • Do not allow the power cord to hang freely or to touch hot surfaces. 
 • Do not cover the appliance during operation. A risk of fire might occur, if the 

appliance is covered or touches inflammable materials. 
 • Do not put hands or any items (cutlery, tools, etc.) inside the grinding chamber 

during its operation. Do not throw any items into the blade chamber, as this may 
damage the coffee grinder. 

 • Do not try to operate the grinder without lid cap in place. 
 • Do not leave the appliance unattended while its connected to power supply. 
 • Do not use the appliance if it is damaged or works incorrectly. 
 • Do not use the appliance if it fell down or has clear signs of damage. 
 • Do not attempt to open the body or disassemble any parts of the appliance. 
 • Use only manufacturer provided accessories. 
 • Keep the manual and the packaging, if possible. 

5. CONTENTS OF PACKAGING

After unpacking, make sure all of the listed items are present in the package. In case of 
discrepancies please head to the point of purchase.

1 x top lid 1 x grinding container 
(220ml)

1 x grinding container 
(200ml)

1 x appliance body 1 x container cap
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6. PRODUCT DESCRIPTION

1. Top lid
2. Container cap
3. Grinding container
4. Appliance body

1

2

3

4

7. OPERATING THE APPLIANCE

Before using the appliance:
- Make sure that all packaging elements have been carefully removed.
- Make sure the product is complete and undamaged.
- Do not use the appliance if it shows signs of damage.
- Wash device before first use, as described in chapter VIII.

Preparing for use:
- Place the appliance body on a flat surface.
- Select a container and place it on the appliance body.
- Rotate the container counterclockwise until it locks against the body.
- Pour the desired amount of beans/grains into the container.
- Install the container cap at its upper part - make sure the cap is pressed firmly. 
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8. INSTRUCTIONS ON CLEANING, STORAGE  AND TRANSPORTING

CLEANING
- Unplug the appliance from power supply. 
- Unscrew the grinding chamber with blades, rotating it clockwise.
- Lift the lid cap.
- It is recommended to wipe the housing clean with a wet cloth or paper towel. 
- Remove ground coffee residues using a brush. Do not touch the blade because it 

poses a risk of injury due to its sharpness. 
- The grinding chamber with blades, lid and lid cap can be cleaned under running water 

with small amount of a mild dishwashing liquid. Then leave to dry. 
- In case of hard to remove residue use small brush. 
- Use a cotton bud to clean in hard to reach places. 
- Assembly the appliance after all components are completely dry.
- Store the excess cord by pushing it a section at a time into the cord storage area in 

the base of the unit.

A safety device prevents grinder operation until the lid is mounted correctly.
- Extract the necessary length of cord and put the plug into the socket.
- Press the top lid to activate the grinder. Hold the lid pressed down until the desired 

level of fineness is obtained.
- Unplug the unit, have a container ready to hold your ground coffee.

Recommendations on usage:
- Storing the unground coffee in a sealed container will help preserve the flavor and 

the aroma of the coffee beans.
- Only grind the amount of coffee necessary at the time.
- Never overfill the bean container.
As per general indications, consider one tablespoon of beans per cup (e.g. 4 spoons 

of coffee beans for 4 cups). Naturally, optimal amounts, defined on the basis of 
personal taste, will be identified with time.

- Coffee grounds left in your grinder can become stale and affect the flavor of freshly 
ground coffee. Therefore the grinding bowl, blades and lid should be cleaned after 
each use.

- This grinder must be used to grind dry, brittle foods only. Do not use it to grind oil 
seeds (e.g. peanuts) or hard products (e.g. rice).

- Do not use it to blend any liquids.
- Never let the appliance to run unattended.
- Always disconnect the appliance from the power if it is not being used.
- The appliance is suitable for short-time operation. Use the appliance for no longer 

than 45 seconds, then wait at least 10 minutes.
- Do not process more than three batches without making a break. Let the appliance 

cool down to room temperature before you continue to process.
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If any irregularities are found during operation of the appliance, read the table below to 
identify the cause and to find a solution to the problem. 

Problem Possible cause Solution/Tip

Appliance does not 
start despite being 
connected to the 
power socket

The plug has been 
incorrectly inserted into 
the socket

Insert the plug into the socket 
correctly

The socket is damaged

Check if the socket is not 
damaged and connect the 
device to another, working 
socket

– Caution: Do not use any strong chemicals, alkali, abrasive or disinfectant agents for 
cleaning since they could damage the appliance surface. 

- Do not use metal, sharp or abrasive items for cleaning since they could damage the 
appliance surface! 

- Never immerse the grinder base or the power cord in water or other liquids. 
Make sure that the appliance is completely dry before using it again.

STORAGE
- Switch the appliance off by putting the power switch in an OFF position and unplug 

from the power supply when not used. 
- Before storing the appliance wait until it cools down, then store it in dry and safe 

place out of children reach.
- Never wind the cord around the appliance, as it causes the cord to wear faster and 

increases risk of breaking the cord and warranty loss. Handle the cord carefully and 
avoid jerking, stretching and twisting, especially near the terminal ends.

REPAIR
- The appliance does not contain any user serviceable parts. Do not attempt to repair 

it on your own. Always give it for repair to a professional. 
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent 

or an appropriately qualified professional.

TRANSPORTING
Do not expose the appliance to excessive vibrations and shocks in transport.

9. TROUBLESHOOTING

19



This appliance complies with the requirements of the 
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) no. 2014/30/EU 
as well as the Low Voltage Directive (LVD) no. 2014/35/EU, 
therefore it was marked with the CE label and provided with 
a declaration of conformity with European standards.

11. CE DECLARATION

10. GUARANTEE

The product is covered with a 2-year guarantee. In a case of a fault, return the appliance 
to store where it was purchased and remember to present the proof of purchase. The 
product should be complete and in its original packaging.

12. SYMBOLS

This symbol means that the product must not be disposed of 
with other household waste. Polish law prohibits, under penalty of 
a fine, combining waste electrical and electronic equipment with 
other wastes.
It is possible to prevent potential negative consequences for the 
environment and human health, which could otherwise arise 
from inappropriate handling of waste electronic equipment, if the 
product is disposed of properly.

This symbol indicates that the user manual is included in the 
product packaging and must be read before use.

The product is intended for contact with food. 

The „Green Dot” trademark located on the packaging means that 
the entity, for which the product was manufactured, made financial 
contributions in construction and operation of the national recovery 
and recycling system for packaging waste in accordance with the 
principles resulting from the laws of Poland and the European 
Union concerning packaging and packaging waste.

Designation of the material from which the packaging is made – 
corrugated cardboard.
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13. MANUFACTURED FOR

JOINCO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warsaw, Poland
www.joinco.pt
Lot No: 150/19
Manufactured in the P.R.C.

If the product no longer meets your expectations or its lifetime 
has expired, place the product and its accessories in the relevant 
recycling facility. Dispose of the packaging and plastic parts in 
locations designated for that purpose, bearing the environment 
in mind.

Protection class II – in appliances of this protection class, electric 
shock safety is ensured through suitable insulation – double or 
strengthened – the damage of which is very unlikely.

This appliance is intended for indoor use only.
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