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Návod k obsluze
SADA ELEKTRICKÝCH 
MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

Návod na obsluhu
SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH 
MLYNČEKOV NA SOĽ 
A ČIERNE KORENIE

Használati útmutató
ELEKTROMOS SÓ- ÉS 
BORS-DARÁLÓ SZETT
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VAŠE BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

Uvedomujeme si, aká dôležitá je bezpečnosť a preto už od začiatočného konceptu až po 
samotnú výrobu myslíme predovšetkým na vašu bezpečnosť. Napriek tomu vás ale prosíme, 
aby ste pri použití elektrických zariadení boli opatrní a dodržiavali nasledujúce pokyny:

• Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.
• Pred uvedením mlynčekov do prevádzky si prečítajte všetky pokyny a uložte si ich na 

prípadné ďalšie použitie.
• Pred prvým použitím odstráňte z mlynčeka všetky reklamné štítky/etikety.
• Neklaďte mlynčeky na horúci plynový alebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti alebo 

do miest, kde by sa dotýkali horúcej rúry. Nevystavujte mlynčeky vplyvu priameho 
slnečného žiarenia.

• Pred prvým použitím sa uistite, že ste do mlynčeka správne vložili 6 alkalických batérií 
typu AAA (LR03). Nepoužívajte mlynčeky, ak nie sú správne zostavené.

• Vybité batérie nahraďte novými. Nekombinujte použité a nové batérie.
• Ak nebudete mlynčeky používať dlhší čas, vždy vyberte batérie.
• Vybité batérie likvidujete v súlade s miestnymi predpismi. Nevhadzujte batérie do 

bežného domového odpadu, ale vyhľadajte miesta určené na likvidáciu batérií. Udržujte 
mlynčeky na soľ a čierne korenie čisté. Viac informácií nájdete v kapitole „Čistenie 
elektrických mlynčekov“.

• Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drôtené hubky, aby ste 
nepoškriabali povrch.

• Mlynčeky na soľ a čierne korenie sú určené iba na domáce používanie.
• Akákoľvek iná údržba, než je bežné čistenie, by sa mala vykonávať výhradne 

autorizovaným servisným strediskom.
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OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM ELEKTRICKÝM MLYNČEKOM 

Keramické mlecie kamene
-  umiestnené vnútri 

mlynčeka

Nastaviteľná hrubosť mletia
- Ovládanie je umiestnené na spodnej strane mlynčeka. Na hrubšie mletie otáčajte 

proti smeru hodinových ručičiek; na jemnejšie mletie otáčajte v smere hodinových 
ručičiek

Ovládacie tlačidlo

Priestor na uloženie 
batérií
-  vložte 6 alkalických 

batérií typu AAA (nie sú 
súčasťou príslušenstva)

Zásobník 
na soľ alebo čierne korenie
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OVLÁDANIE

Pred prvým použitím odstráňte z mlynčekov 
všetky reklamné štítky/etikety. Utrite 
mlynčeky mäkkou, mierne navlhčenou 
utierkou a osušte.

Vloženie batérií
Na vloženie batérií uchopte jednou rukou 
antikorové telo mlynčeka. Druhou rukou 
otočte zásobníkom proti smeru hodinových 
ručičiek a odoberte kryt.
Vložte 6 alkalické batérie typu AAA (LR03) 
podľa polarity vyznačenej v priestore na 
batérie.
Nasaďte kryt späť a otočte mlynčekom 
v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že 
je mlynček správne zostavený a začujete 
zacvaknutie.

Ak nebudete mlynčeky používať dlhší čas, vždy 
vyberte batérie.

POZNÁMKA

Naplnenie zásobníka
Elektrické mlynčeky sú určené na mletie 
kryštalickej jedlej soli a celého čierneho 
korenia.
Pred použitím soli sa informujte u výrobcu 
soli, či je vhodná na mletie v mlynčeku. 
Niektoré druhy soli (napríklad kamenná soľ) 
nie je vhodná na mletie v mlynčeku.
Pre naplnenie zásobníka uchopte jednou 
rukou antikorové telo mlynčeka. Druhou 
rukou otočte zásobníkom proti smeru 
hodinových ručičiek. Odoberte kryt. 
Následne odoberte aj motor s vloženými 
batériami. Naplňte zásobník kryštalickou 
jedlou soľou alebo celým čiernym korením 
zhruba do 3/4 celkového objemu zásobníka. 
Mlynček zostavte opačným spôsobom, akým 
ste mlynček rozobrali.

Ovládanie mlynčeka
Proces mletia spustíte stlačením ovládacieho 
tlačidla. Kým neuvoľníte ovládacie tlačidlo, 
proces mletia bude pokračovať.

Nastavenie hrubosti mletia
Elektrické mlynčeky sú vybavené 
nastaviteľnou hrubosťou mletia. Hrubosť 
mletia môžete nastaviť od hrubého až po 
jemné mletie podľa druhov pokrmov, ktoré 
si prajete dochutiť. Na nastavenie hrubšieho 
mletia otáčajte ovládačom na spodnej strane 
mlynčeka proti smeru hodinových ručičiek. 
Na jemné mletie otáčajte ovládačom 
na spodnej strane mlynčeka v smere 
hodinových ručičiek.

Čistenie elektrických mlynčekov
Vonkajší povrch mlynčekov utrite mäkkou, 
zľahka navlhčenou utierkou a utrite dosucha.
Na čistenie nepoužívajte drôtenky alebo 
abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo 
k poškodeniu povrchu.
Pred čistením zásobníka najskôr odstráňte 
zvyšnú soľ/čierne korenie. Zásobník vyčistite 
suchou kefkou s mäkkými štetinami. Dbajte 
na zvýšenú opatrnosť pri čistení mlecích 
kameňov. Sú ostré a hrozí poranenie.

Nikdy nevkladajte elektrické mlynčeky do vody 
alebo inej tekutiny. Mlynčeky ani ich súčasti 
neumývajte v umývačke.

POZNÁMKA

Uloženie mlynčekov
Mlynčeky uložte na suché a chladné miesto, 
napr. do kuchynskej skrinky. Tým bude 
chránená soľ od vyšších teplôt a vlhkosti. 
Ak nebudete mlynčeky používať dlhší čas, 
vždy vyberte batérie.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného 
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách 
Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje 
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. 
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné 
zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na 
životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo 
najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu 
môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, 
vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych 
úradov alebo od svojho predajcu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ
Použité batérie nepatria do bežného domového odpadu. Odovzdajte ich vo vyhradených 
zberných miestach. Viac informácií získate na miestnych správnych orgánoch.

Zmeny textu a technických špecifi kácií vyhradené.
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SET OF ELECTRIC
SALT & PEPPER MILLS

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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