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Szanowni Klienci,
przekazujemy Państwu: ręczny młynek do mielenia mięsa.

Informacje dla użytkownika: 

Przeczytaj uważnie wszystkie zalecenia i zachowaj je do wglądu

Urządzenia tego nie wolno używać osobom o ograniczonych zdolnościach %zycznych, umysłowych lub psychicznych (włącznie z dziećmi) ani osobom o niewystarczającym 
doświadczeniu oraz wiadomościach, jeśli nie są pod nadzorem lub jeśli nie otrzymały poleceń dotyczących użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich 
bezpieczeństwo.

INSTRUKCJA OBSŁUGI MŁYNKA DO MIELENIA MIĘSA NR 5 – NR 8 – NR 10

Montaż

Złóż młynek do mielenia mięsa według ilustracji tak, aby ostrze noża (5) skierowane było do płyty (6); wyreguluj okrągłą nakrętkę (7) (płyta i nóż muszą być przymocowane tak, 
aby nie dochodziło do nadmiernego tarcia) i umocuj rękojeść okrągłą śrubą (4); rękojeść musi łatwo się poruszać.

Włóż ślimaka (2) do korpusu (1) i dokręć rękojeść (3) do ślimaka przy pomocy okrągłej śruby (4).

Umieść nóż (5) na kwadratowej części ślimaka (krawędź tnąca musi dotykać płyty) i płycie (6), wszystko następnie przymocuj przez dokręcenie okrągłej nakrętki (7).

Konserwacja

Przed użyciem umyj młynek gorącą wodą i dokładnie osusz wszystkie części, które miały kontakt z produktami spożywczymi. Przy pierwszym użyciu miel przez 5 minut kawałki 
pieczywa, aby usunąć wszystkie ewentualne zanieczyszczenia fabryczne.

Po każdym użyciu starannie umyj i osusz młynek; w razie konieczności nasmaruj go, aby nie rdzewiał. 

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ! Przechowuj młynek do mielenia mięsa poza zasięgiem dzieci. Używając młynek do mielenia mięsa, nie wkładaj palców w otwory w płycie.

Sposób użycia

Młynek do mielenia mięsa ze ślimakiem jest przeznaczony do mielenia mięsa, ryb, grzybów lub warzyw. Podczas mielenia mięsa – oczyść mięso, usuwając skórę i kości, pokrój 
na kawałki, które włożysz do górnej części korpusu młynka i kręć rękojeścią.

Wskazówki bezpieczeństwa:

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i zostało skonstruowane do celów przetwarzania zwykłej ilości produktów spożywczych w gospodarstwach 
domowych. Tego urządzenia nie należy używać do celów komercyjnych. Mięso zmielone przy pierwszym użyciu maszynki należy wyrzucić, a urządzenie wyczyścić. Po 
wyczyszczeniu można używać maszynki bez ograniczeń.

Stosowanie ostrych i agresywnych środków czyszczących może spowodować uszkodzenie powierzchni (np. stosowanie środków żrących przeznaczonych do czyszczenia 
piekarników). Na skutek nieostrożnego obchodzenia się z częściami produktu może dojść do uszkodzenia ich powierzchni. Powstałe w ten sposób ślady nie mają jednak 
żadnego wpływu na jakość przygotowywanych potraw ani na żywotność produktu, dochodzi jedynie do zmiany jego wyglądu. Źródło ciepła ustawione na zbyt 
wysoką wartość może spowodować uszkodzenie powierzchni (spalenie).

Ekologia:

W zależności od swoich rozmiarów wszystkie produkty zostały oznaczone symbolami materiałów zastosowanych podczas produkcji opakowań, części i wyposażenia, jak również 
symbolami recyklingu. Poprzez prawidłową likwidację tego produktu pomogą Państwo zachować cenne bogactwa naturalne oraz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom 
odpadów na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie, które mogłyby być skutkiem nieprawidłowego recyklingu odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny 
urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłowy recykling tego rodzaju odpadów mogą być udzielane kary zgodne z lokalnymi przepisami. Foliową torebkę 
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby nie stwarzać ryzyka uduszenia.

Kupujący zapoznał się z wyżej wymienionymi wskazówkami.
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