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VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po 
samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste při 
použití elektrických zařízení byli opatrní a dodržovali následující pokyny:

• Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
• Před uvedením mlýnků do provozu si přečtěte všechny pokyny a uložte si je pro případné 

další použití.
• Před prvním použitím odstraňte z mlýnku všechny reklamní štítky/etikety.
• Nestavte mlýnky na horký plynový nebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti nebo do 

míst, kde by se dotýkaly horké trouby. Nevystavujte mlýnky vlivu přímého slunečního 
záření. 

• Před prvním použitím se ujistěte, že jste do mlýnku správně vložili 6 alkalických baterií 
typu AAA (LR03). Nepoužívejte mlýnky, pokud nejsou správně sestaveny.

• Vybité baterie nahraďte novými. Nekombinujte použité a nové baterie.
• Jestliže nebudete mlýnky používat delší dobu, vždy vyjměte baterie. 
• Vybité baterie likvidujete v souladu s místními předpisy. Nevhazujte baterie do běžného 

domovního odpadu, ale vyhledejte místa určená pro likvidaci baterií. 
• Udržujte mlýnky na sůl a pepř čisté. Více informací naleznete v kapitole „Čištění 

elektrických mlýnků“.
• Pro čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěné houbičky, abyste 

nepoškrábali povrch.
• Mlýnky na sůl a pepř jsou určeny pouze pro domácí používání.
• Jakákoli jiná údržba, než je běžné čištění, by měla být prováděna výhradně autorizovaným 

servisním střediskem.
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SEZNAMTE SE S VAŠÍM ELEKTRICKÝM MLÝNKEM

Keramické mlecí kameny
-  umístěny uvnitř mlýnku

Nastavitelná hrubost mletí
- Ovládání je umístěno na spodní straně mlýnku. Pro hrubší mletí otáčejte proti směru 

hodinových ručiček; pro jemnější mletí otáčejte ve směru hodinových ručiček

Ovládací tlačítko

Prostor pro uložení baterií
-  vložte 6 alkalických 

baterií typu AAA (nejsou 
součástí příslušenství)

Zásobník 
na sůl nebo pepř
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OVLÁDÁNÍ

Před prvním použitím odstraňte z mlýnků 
všechny reklamní štítky/etikety. Otřete 
mlýnky měkkou, mírně navlhčenou utěrkou 
a osušte.

Vložení baterií
Pro vložení baterií uchopte jednou rukou 
nerezové tělo mlýnku. Druhou rukou otočte 
zásobníkem proti směru hodinových ručiček 
a sejměte kryt.
Vložte 6 alkalických baterií typu AAA (LR03) 
dle polarity vyznačené v prostoru pro baterie.
Nasaďte kryt zpět a otočte mlýnkem ve 
směru hodinových ručiček. Ujistěte se, 
že je mlýnek správně sestaven a uslyšíte 
zacvaknutí.

Jestliže nebudete mlýnky používat delší dobu, 
vždy vyjměte baterie. 

POZNÁMKA

Naplnění zásobníku 
Elektrické mlýnky jsou určeny pro mletí 
krystalické jedlé soli a celého pepře.
Před použitím soli se informujte u výrobce 
soli, zda je vhodná pro mletí v mlýnku. 
Některé druhy soli (například kamenná sůl) 
není vhodná pro mletí v mlýnku. 
Pro naplnění zásobníku uchopte jednou 
rukou nerezové tělo mlýnku. Druhou rukou 
otočte zásobníkem proti směru hodinových 
ručiček. Sejměte kryt. Následně sejměte 
i motor s vloženými bateriemi. Naplňte 
zásobník krystalickou jedlou solí nebo celým 
pepřem zhruba do ¾ celkového objemu 
zásobníku. Mlýnek sestavte opačným 
způsobem, jakým jste mlýnek rozebrali.

Ovládání mlýnku
Proces mletí spustíte stisknutím ovládacího 
tlačítka. Dokud neuvolníte ovládací tlačítko, 
proces mletí bude pokračovat. 

Nastavení hrubosti mletí
Elektrické mlýnky jsou vybaveny 
nastavitelnou hrubostí mletí. Hrubost 
mletí můžete nastavit od hrubého až po 
jemné mletí dle druhů pokrmů, které si 
přejete dochutit. Pro nastavení hrubšího 
mletí otáčejte ovladačem na spodní straně 
mlýnku proti směru hodinových ručiček. Pro 
jemné mletí otáčejte ovladačem na spodní 
straně mlýnku ve směru hodinových ručiček 
směrem. 

Čištění elektrických mlýnků
Vnější povrch mlýnků otřete měkkou, zlehka 
navlhčenou utěrkou a otřete do sucha. 
Pro čištění nepoužívejte drátěnky nebo 
abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo 
k poškození povrchu. 
Před čištěním zásobníku nejdříve odstraňte 
zbylou sůl/pepř. Zásobník vyčistěte suchým 
kartáčkem s měkkými štětinami. Zvýšené 
opatrnosti dbejte při čištění mlecích kamenů. 
Jsou ostré a hrozí poranění.

Nikdy nevkládejte elektrické mlýnky do vody 
nebo jiné tekutiny. Mlýnky ani jejich součásti 
nemyje v myčce. 

POZNÁMKA

Uložení mlýnků
Mlýnky uložte na suché a chladné místo např. 
do kuchyňské skříňky. Tím bude chráněna sůl 
od vyšších teplot a vlhkosti. Jestliže nebudete 
mlýnky používat delší dobu, vždy vyjměte 
baterie. 
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie 
nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci 
při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu 
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 národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné 
informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, 
vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních 
úřadů nebo od svého prodejce.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ
Použité baterie nepatří do běžného domovního odpadu. Odevzdejte je ve vyhrazených 
sběrných místech. Více informací získáte u místních správních orgánů.

Změny textu a technických specifi kací vyhrazeny.
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Due to continual improvements in 
design or otherwise, the product 
you purchase may diff er slightly 
from the one illustrated in this 
booklet.

Z důvodu neustálého zdokonalo-
vání designu a dalších vlastností 
se může vámi zakoupený výrobek 
mírně lišit od výrobku uvedeného 
na obrázcích v tomto návodu.

Z dôvodu neustáleho zdokonaľo-
vania dizajnu a ďalších vlastností 
sa môže vami zakúpený výrobok 
mierne líšiť od výrobku uvedené-
ho na obrázkoch v tomto návode.

A kivitel és más jellemzők folyto-
nos fejlesztése miatt az Ön által 
megvásárolt termék kissé eltérhet 
e útmutató képein ábrázolt ter-
méktől.

CUSTOMER SERV ICE  • ZÁKAZNICKÝ SERV IS  • ZÁKAZNICKÝ SERV IS  • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
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