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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám 
projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete 
plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání
výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Charakteristika výrobku:
Automatický elektrický mlýnek na koření mele hrubozrnnou sůl 
a všechny druhy pepře. 

Napájení : 4 x 1,5 V AA (není součástí balení)

Plnění a použití:
1)   Mlýnek uchopte jednou rukou za spodní část 

a druhou rukou pootočte horní částí proti směru hodino-
vých ručiček, aby došlo k jejímu uvolnění.

2)  Horní část pak vysuňte směrem vzhůru a vložte 4 ks baterií 
(1,5 V AA). Doporučujeme použít kvalitní alkalické baterie. 
Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!

3)  Otočte mlýnek bateriemi směrem vzhůru. Tahem sejměte 
motorovou jednotku s bateriemi z dolního dílu (zásobníku). 
Plnicím otvorem nasypte do zásobníku koření, hrubozrnnou 
sůl nebo pepř.

4)  Jednotku nasaďte zpět (kontakty na spodním dílu musí 
být proti kontaktům na jednotce). Nasuňte proti zámkům 
zpět horní díl a zajistěte pootočením ve směru hodinových 
ručiček.

5)  Mlýnek je připraven k používání. Stiskem tlačítka 
na vrchní části aktivujete mlýnek i osvětlení. Opětovným 
stiskem jej vypnete (nereaguje na otočení).

6)  Před mletím sejměte krycí víčko. Pokud nyní mlýnek otočíte 
strojkem směrem dolů, automaticky se spustí. Po otočení 
mlýnku strojkem vzhůru se opět vypne.

7)  Šroub pod mlýnkem se používá pro nastavení hrubosti mletí. 
Čím více šroub utáhnete, tím jemněji bude sůl či koření na-
mleté. Šroub utáhněte podle Vašich potřeb, ale nepřetahujte 
jej, motůrek by se mohl zastavovat a hrozí nebezpečí jeho 
poškození.

8)  Pokud se mlýnek během používání zasekne, jemně s ním 
zatřeste, popřípadě zkontrolujte zda šroub pro regulaci 
jemnosti není příliš utáhnutý.

Skladování a údržba :
Mlýnek udržujte čistý a zabraňte styku s vodou. Pro čištění 
použijte pouze mírně navlhčený hadřík. Po vyčištění jej otřete 
do sucha.

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by 
oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního 
odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte 
na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje 

a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů 
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od 
místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národní-
mi předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte 
na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, 
kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte po-
kyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se 
neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku 

jeho běžného používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku 

(např.čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými pod-

mínkami, prašnosti, nevhodným použitím apod.)
-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, 

úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, 

použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 
nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny 
proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případ-
né škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na připadné změny v návodu 
k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis
se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu. 
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