CZ

PM-16 Nerezový elektrický mlýnek na sůl a pepř
Obsluha a příprava

tlačítko zapnutí

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou
jste nám projevili koupí tohoto výrobku. Věříme, že s
ním budete maximálně spokojeni. Tento návod slouží
pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho
případné další použití.
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Charakteristika
Elektrický mlýnek na hrubozrnnou sůl a všechny druhy
celého pepře. Vhodné pro domácí použití.

Napájení
Zařízení pracuje na šest 1,5 V baterií (velikost AAA).
Před použitím zařízení je třeba vložit do něj baterie.
1 Mlýnek uchopte jednou rukou za spodní část
(zásobník) a druhou rukou pootočte horní částí
proti směru hodinových ručiček, aby došlo k jejímu
uvolnění.
2 Horní část (kryt) potom vysuňte směrem nahoru,
vyjměte kryt baterií a do prostoru pro baterie v těle
zařízení vložte 6 ks baterií (1,5 V, velikost AAA).
Doporučujeme použít kvalitní alkalické baterie.
Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!
3 Nasuňte kryt baterií zpět na místo.

Plnění

4 Složte motorovou jednotku s bateriemi vytažením
nahoru z dolního dílu (zásobník) a plnicím otvorem
naplňte do zásobníku hrubozrnnou sůl nebo pepř.
Zásobník nepřeplňujte.
5 Motorovou jednotku nasaďte zpět (kontakty pro
osvětlení na zásobníku musí být proti kontaktům na
motorové jednotce).
6 Nasuňte zpět horní část (kryt) a zajistěte ji
pootočením ve směru hodinových ručiček.
Mlýnek je takto připraven k použití.

Mletí

7 Stisknutím tlačítka na vrchní části spustíte mlýnek i
osvětlení.
8 Šroub pod základnou se používá k nastavení
hrubosti koření nebo soli.
Čím více šroub utáhnete, tím jemnější koření se
namele.
Šroub utáhněte dle potřeby, ale nedotahujte ji příliš.
Může se zastavovat motorek a hrozí nebezpečí jeho
poškození.

Poznámka
Pokud se mlýnek během používání zasekne, jemně jím
zatřeste, případně zkontrolujte, zda šroub na regulaci
jemnosti není příliš utažený.
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Čištění a údržba
Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem, mírně
navlhčeným ve vodě.
K čištění nepoužívejte žádné drsné čistící
prostředky ani rozpouštědla, jako je líh, benzín
nebo ředidlo.
Zařízení neponořujte do vody.
Mlýnek udržujte čistý a zabraňte styku s vodou.
Technické údaje
		

Napájení:

Stejnosměrné 9 V ze 6 baterií velikosti AAA
Hlučnost: 65 dB
Rozměry: délka 220 mm, průměr 45 mm
Hmotnost: 230 g
Výrobce:
ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
Dovozce:
ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odnést ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o
recyklaci tohoto výrobku zjistíte na příslušném místním úřadě, ve službě
pro likvidaci domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic
EU, které se na něj vztahují.

