
GRAVITY



Vážený zákazník,

do rúk sa vám dostáva: mlynček na korenie / čierne korenie / soľ s keramickým mlecím mechanizmom 
s nastaviteľnou hrubosťou mletia. 

Návod na použitie:

1) Mlynček vybaľte a odstráňte z neho všetok obalový materiál
2) Utrite mlynček vlhkou handričkou – nesmie prísť do kontaktu s priamou vodou alebo umývačkou riadu
3) Plastové / antikorové telo odoberte z mlynčeka za pomoci pootočenia proti smeru hodinových ručičiek. 

Otvorom na plnenie nasypte do zásobníka obsah korenia. V prípade, že je mlynček elektrický, vyberte 
pootočením aj zásobník na batérie. Tužkové batérie AAA umiestnite podľa obrázka polarizácie a vráťte späť 
do zapadnutia / zacvaknutia systému. Používajte výhradne kvalitné AAA batérie od overených výrobcov. Telo 
mlynčeka nasaďte späť a pootočením v smere hodinových ručičiek ho uzavrite do východiskovej polohy – 
spravidla do zapadnutia / zacvaknutia systému.

4) Odstráňte krycie viečko chrániace mlecí mechanizmus (ak je súčasťou mlynčeka). Nastavte si zodpovedajúcu 
hrubosť mletia otáčaním guľatého ovládača hrubosti mletia. Uvoľňovanie ovládača na hrubšie mletie a 
uťahovanie ovládača na jemné mletie. POZOR nedoťahujte ovládač do krajných polôh oboch strán, aby 
nedošlo k poškodeniu mlecieho mechanizmu.

5) Na použitie držte mlynček nad pokrmom len daný čas dochutenia. Po dokončení dochutenia uzavrite viečkom 
slúžiacim na zachytávanie zvyškov korenia (ak je súčasťou mlynčeka).

Bezpečnostné upozornenie a údržba:

Všetky časti mlynčeka vždy utierajte iba vlhkou handričkou a následne ihneď osušte. Mlynček ani jeho časti nesmú 
prísť do kontaktu s prúdom vody alebo umývačkou riadu. Mlecí mechanizmus nerozoberajte. V prípade potreby 
prečistenia uvoľnite iba mleciu časť ovládača a prečistite štetčekom alebo prefúknite. Skladujte na suchom mieste. 

Ekológia a záruka:

Podľa veľkosti produktu sú na všetkých výrobkoch vytlačené znaky materiálov použitých na výrobu balenia, 
komponentov a príslušenstva, ako aj ich recyklácie. AAA batérie vymeňte vždy pri náznaku zníženej výkonnosti 
výrobku. AAA batérie nie sú určené do bežného odpadu, ale je nutné ich odniesť na patričné miesto spätného 
odberu. 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. Igelitové 
vrecko odkladajte mimo dosahu detí – nebezpečenstvo udusenia sa.
Na výrobok sa vzťahuje 3-ročná záruka. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené neodbornou manipuláciou, 
pádom, úderom alebo nepatričným zásahom, opravou mimo vymedzenia návodu na použitie.
Pre servis využite zoznam stredísk na adrese www.fastcr.cz.

Kupujúci bol oboznámený s funkciou a so zaobchádzaním s výrobkom.


