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Vážený zákazník, 
do rúk sa Vám dostáva: manuálny mlynček na mäso.

Informácie pre používateľa: 
Prečítajte si všetky pokyny a uschovajte ich na budúce použitie

Tento spotrebič nesmú používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami (vrátane detí), alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, 
ak nie sú pod dozorom alebo ak nedostali pokyny na používanie spotrebiča od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

NÁVOD K MLYNČEKU NA MÄSO Č. 5 – Č. 8 – Č. 10

Montáž
Zostavte mlynček na mäso podľa obrázka tak, aby sa rezná hrana noža (5) nachádzala v blízkosti dosky (6); nastavte kruhovú maticu (7) (doska a nôž musia byť zaistené tak, 
aby nedochádzalo k nadmernému treniu) a zaistite rukoväť kruhovou skrutkou (4); rukoväť sa musí ľahko pohybovať.

Vložte šnek (2) do tela (1) a dotiahnite rukoväť (3) na šnek pomocou kruhovej skrutky (4).

Umiestnite nôž (5) na štvorcovú časť šneku (rezná hrana sa musí dotýkať dosky) a dosku (6), a všetko potom zaistite zaskrutkovaním kruhovej matice (7).

Údržba
Pred použitím ho umyte vriacou vodou a dôkladne vysušte všetky diely, ktoré sa dostali do styku s potravinami. Pri prvým použitím meľte 5 minút kúsky pečiva, aby sa odstránili 
všetky možné zvyšky z výroby.

Po každom použití mlynček dôkladne umyte a vysušte; v prípade, že je to nutné, namažte, aby nezhrdzavel. 

BUĎTE OPATRNÍ! Udržujte tento mlynček na mäso mimo dosahu detí. Počas používania mlynčeka na mäso nestrkajte prsty do otvorov v doske.

Použitie
Šnekový mlynček na mäso je určený na výrobu mletého mäsa, na mletie rýb, húb alebo zeleniny. Pri mletí mäsa – očistite mäso odstránením kože a kostí a nakrájajte ho 
na prúžky, ktoré vložte do hornej časti tela mlynčeka, a otáčaním rukoväťou meľte.

Bezpečnostné upozornenia:
Tento výrobok je určený výhradne na použitie v domácnostiach a konštruovaný na spracovanie bežného množstva potravín v domácnosti. Nepoužívajte tento výrobok na 
komerčné účely. Pri prvom použití mlynčeka pomletú potravinu nespotrebovávajte (nekonzumujte) a výrobok očistite. Ďalej môžete používať výrobok už bez obmedzenia.

Pri použití drsných a agresívnych čistiacich prostriedkov môže dôjsť k poškodeniu povrchu (napr. žieravé prostriedky na čistenie rúr). Pri neopatrnej manipulácii môže dôjsť 
k poškodeniu povrchu (otlčením). Tieto „stopy“ nemajú najmenší vplyv na kvalitu prípravy jedla ani celkovú životnosť výrobku, iba je narušený esteticky vzhľad. 
Vplyvom nastavenia vysokej teploty zdroja tepla môže dôjsť k poškodeniu povrchu (spáleniu).

Ekológia:
Podľa veľkosti produktu sú na všetkých výrobkoch vytlačené znaky materiálov použitých na výrobu balenia, komponentov a príslušenstva, ako aj ich recyklácie. Správnou 
likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré 
by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto 
druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty. Igelitové vrecko odkladajte mimo dosahu deti, nebezpečenstvo udusenia sa.

Kupujúci bol oboznámený s funkciou a so zaobchádzaním s výrobkom.



Výrobce/Manufacturer:
FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

www.lamart.cz


