
Młynek elektryczny do soli ZEST

Ważne informacje:
Przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania młynka:
- Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji i stosowanie się w celu
utrzymania młynka w jak najlepszym stanie.
- Obejrzyj młynek, aby upewnić się iż nie został on uszkodzony podczas
transportu.
- Konserwację powinniśmy ograniczyć do czyszczenia młynka, wymiany baterii
i żarówki.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykfalifikowaną osobę,
nigdy nie demontuj młynka samodzielnie.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z nadużycia,
wykorzystania lub traktowania nie zgodnie z instrukcją
Napełnianie młynka pieprzem:
1)Obróć obudowę silnika względem komory, w kierunku pozycji otwartej
kłódki 1a.
2)Wsyp sól, maksymalnie nad ikonki „kłódki” rysunek 2.
3)Aby zamknąć młynek, postępuj odwrotnie - punkt 1b.
Używaj soli o kryształach nie większych niż 4 mm.
Ten model został zaprojektowany specjalnie do mielenia soli. Nie używaj
do mielenia pieprzu, soli morskiej ani innych przypraw. 
Ustawienia mielenia:
- Przekręć pokrętło znajdujące się pod mechanizmem - rys. 3. w prawo aby
mielić drobniej, w lewo - grubiej.
Instalacja baterii:
- Zdejmij blokadę i oddziel silnik młynka od komory - rys. 1a. Za pomocą
spiczastego narzędzia np. ołówka przesuń 2 klipsy zabezpieczające silnik.
Wysuń silnik- rys. 3.
- Miejsce na 6 baterii AAA, zwróć uwagę na biegunowość baterii
- Po umieszczeniu baterii, wsuń silnik i ponownie zabezpiecz klipsami - rys. 3b
- Następnie nałóż silnik na komorę i przekręć, aby znak kłódki był w pozycji
zamkniętej - rys. 1b.
Ważne:
Wyjmij baterie jeśli młynek ma być nieużywany przez jakiś czas.
W celu osiągnięcia najlepszej wydajności zawsze używaj 6 baterii tej samej
marki.
Nie korzystaj z baterii z przekroczoną datą ważności.
Nie wystawiaj młynka na działanie ciepła.
Niezastosowanie się do powyższego może grozić rozlaniem się baterii.
Czyszczenie i zasady bezpiecznego użytkowania:
Nie zanurzać młynka w cieczy, ani nie wkładać do zmywarki. Nie używać
mokrymi dłońmi.
Używaj wyłącznie, miękkiej suchej ściereczki bez detergentów.
Wymiana żarówki - rys. 4
Ważne:
Nie przytrzymuj przełącznika on/off stale, lepiej jest mielić krótkimi seriami.
Nie wkładaj palców ani innych obiektów do mechanizmu mielenia.
Przechowuj młynek w miejscu niedostępnym dla dzieci z dala od źródeł ciepła
i wilgoci.
Deklaracja zgodności CE:
Producent deklaruje, że ten produkt jest zgodny z normami CE. Zgodny z
RoHS: ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2002/95/EC. Nie wyrzucaj młynka
do śmietnika, wyjmij baterie i poddaj recyklingowi, bądź zwróć do
sprzedawcy.
Gwarancja:
Młynek objęty jest 2 letnią gwarancją producenta. Peugeot zapewnia
dożywotnią gwarancję na mechanizm mielenia. Gwarancja nie obejmuje
uszkodzeń i wad wynikających z użytkowania lub nadużywania, nie
czyszczenia zgodnie z zaleceniami z niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja
możliwa jest u sprzedawcy po uprzednim okazaniu dokumentu zakupu.
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