TUBE

Vážený zákazníku,
do rukou se Vám dostává: mlýnek na koření / pepř / sůl s keramickým mlecím mechanismem s nastavitelnou
hrubostí mletí.

Návod k použití:
1) Mlýnek vybalte a odstraňte z něj veškerý obalový materiál
2) Otřete mlýnek vlhkým hadříkem – nesmí přijít do kontaktu s přímou vodou nebo myčkou na nádobí
3) Plastové / nerezové tělo sejměte z mlýnku za pomoci pootočení proti směru hodinových ručiček. Otvorem
pro plnění nasypte do zásobníku obsah koření. V případě, že je mlýnek elektrický, vyjměte pootočením
také zásobník na baterie. Tužkové baterie AAA umístěte dle obrázku polarizace a vraťte zpět do zapadnutí /
zacvaknutí systému. Používejte výhradně kvalitní AAA baterie od ověřených výrobců. Tělo mlýnku nasaďte
zpět a pootočením po směru hodinových ručiček jej uzavřete do výchozí polohy – zpravidla do zapadnutí /
zacvaknutí systému.
4) Odstraňte krycí víčko chránící mlecí mechanismus (pokud je součástí mlýnku). Nastavte si odpovídající
hrubost mletí otáčením kulatého ovladače hrubosti mletí. Uvolňování ovladače pro hrubší mletí a utahování
ovladače pro jemné mletí. POZOR nedotahujte ovladač do krajních poloh obou stran, aby nedošlo k poškození
mlecího mechanismu.
5) Pro užití držte mlýnek nad pokrmem jen po danou dobu dochucení. Po dokončení dochucení uzavřete víčkem
sloužící pro zachytávání zbytků koření (pokud je součástí mlýnku).
Bezpečnostní upozornění a údržba:
Veškeré části mlýnku vždy otírejte pouze vlhkým hadříkem a následně ihned osušte. Mlýnek ani jeho části nesmí
přijít do kontaktu s proudem vody nebo myčkou na nádobí. Mlecí mechanismus nerozebírejte. V případě potřeby
pročištění uvolněte pouze mlecí část ovladače a pročistěte štětečkem nebo profoukněte. Skladujte na suchém
místě.
Ekologie a záruka:
Dle velikosti produktu, jsou na všech výrobcích vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů
a příslušenství, jakož i jejich recyklace. AAA baterie vyměňte vždy při známce snížené výkonosti výrobku. AAA
baterie nejsou určené do běžného odpadu, ale je nutné je odnést na patřičné místo zpětného odběru. 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. Igelitový sáček odkládejte mimo dosah
děti, nebezpečí udušení.
Na výrobek se vztahuje 3 letá záruka. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací, pádem,
úderem nebo nepatřičným zásahem, opravou mimo vymezení návodu k použití.
Pro servis využijte seznam středisek na adrese www.fastcr.cz.
Kupující byl seznámen s funkcí a se zacházením s výrobkem.

