RUBER

Tisztelt Vásárló!
Ön az alábbi termékhez jutott hozzá: fűszer/bors/só daráló kerámia őrlőmechanizmussal, beállítható őrlési
finomsággal.
Használati útmutató:
1) Csomagolja ki a darálót, és minden csomagolóanyagot távolítson el
2) Törölje át a darálót egy nedves ronggyal – nem érintkezhet közvetlenül vízzel vagy mosogatógéppel
3) A műanyag/rozsdamentes acél testet vegye le a darálóról úgy, hogy elforgatja az óramutató járásával ellenkező
irányba. A töltőnyíláson kereszül öntse be a fűszert. Amennyiben a daráló elektromos, elfordítással vegye ki az
elemtartó rekeszt is. Tegye be az AAA ceruzaelemeket az ábrán lévő polarizáció szerint, és helyezze vissza illeszkedésig/
kattanásig. Kizárólag megbízható gyártók jó minőségű AAA elemeit használja. A daráló testét helyezze vissza, és az
óramutató járásával megegyező irányba történő elfordítással rögzítse a kiinduló pozícióba – többnyire illeszkedésig/
kattanásig.
4) Távolítsa el az őrlőmechanizmust védő fedelet (ha van ilyen alkatrésze a darálónak). Állítsa be az őrlési finomságot az
erre szolgáló gömbölyű kezelőgomb elforgatásával. Engedje ki a durvább őrléshez, és húzza meg a finom őrléshez.
FIGYELEM ne húzza a kezelőgombot egyik végpontig se, nehogy sérüljön az őrlőmechanizmus.
5) A használat során csak az ízesítés időtartamára tartsa a darálót az élelmiszer fölé. Az ízesítés befejezése után zárja le a
fűszermaradék felfogására szolgáló fedéllel (ha van ilyen alkatrésze a darálónak).
Biztonsági előírások és karbantartás:
A daráló minden alkatrészét mindig csak nedves ronggyal törölje át, majd azonnal szárítsa meg. A daráló vagy bármely
alkatrésze nem érintkezhet közvetlenül vízzel vagy mosogatógéppel. Az őrlőmechanizmust ne szedje szét. Ha tisztításra van
szükség, csak az őrlő részt lazítsa ki, és tisztítsa meg kis kefével vagy fújja ki. Száraz helyen tárolja.
Környezetvédelem és jótállás:
A termék méretétől függően minden terméken megtalálható a csomagolás, a részelemek és a tartozékok készítéséhez
használt anyagok, valamint azok újrahasznosításának jele. Az AAA elemeket mindig cserélje ki, ha a termék hatékonysága
csökken. Az AAA elemeket nem szabad a vegyes háztartási hulladék közé dobni, hanem el kell vinni a megfelelő
gyűjtőhelyre. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat,
és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások
megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezen hulladékfajta
nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. A műanyag zacskót tartsa
gyermekektől távol fulladás veszélye miatt.
A termékre 3 év garancia vonatkozik. A garancia nem vonatkozik helytelen kezelésből, esésből, ütésből, a rendeltetéstől
illetve a használati utasításban megadottól eltérő használatból eredő meghibásodásokra.
Javítás céljából használja a www.fastcr.cz címen található központok listáját.
A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.

