
MLÝNEK NA MÁK
Použití
Mlýnek je vhodný k použití v domácnosti, ke zpracování máku, ale i nejrůznějších druhů zrn. Jelikož lze mlýnek snadno rozložit 
a vyčistit, splňuje přísné nároky na hygienu. Jak litina, ze které je vyrobeno tělo přístroje, tak i povrchová úprava (pocínování) nejsou 
pro lidský organismus škodlivé.

Jak mlýnek používat
Sestavte části dohromady dle vyobrazení níže a upevněte mlýnek na desku stolu. Ujistěte se, že klikou lze snadno otáčet. Před prvním 
použitím nejprve proveďte pročištění mlýnku. Nasypte do násypníku méně hodnotný pokrm (doporučujeme trochu rýže) a otáčejte kli-
kou dokud nebude rýžový prášek čistý. Ten vysypte a nekonzumujte. Mlýnek tímto vyčistíte od případných nečistot z výroby. Pak mlýnek 
rozeberte a umyjte pod teplou tekoucí vodou a usušte. Mlýnek je tímto připraven k používání. Přitažením matky (M) na konci osy šneku 
můžete regulovat jemnost mletí.

Údržba
Po každém použití mlýnek rozeberte, umyjte a osušte. Abyste předešli korozi, přístroj vždy po umytí otřete suchým hadříkem s pár 
kapkami stolního oleje.

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 pro-
středí 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 národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte  servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedený-
mi 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 částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení … ) 
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, 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 případné škody 
výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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