
Záruční list a návod k     použití - mlýnek AdHoc® (DUOMILL), MP90 a MP12  

Pepř a sůl v jednom mlýnku! Snadné a pohodlné. 

Děkujeme, že jste si do své kuchyně zvolili mlýnek AdHoc.  Věříme, že bude Vaším dlouholetým společníkem při stolování
a zintenzivní Vaše gurmánské zážitky.

Komponenty mlýnku. 

1) Víčko mlýnků (slouží k udržení aroma a padání namletých ingrediencí mimo mlýnek)
2) Tělo mlýnku A
3) Okrasný kroužek (podle typu)
4) Tělo mlýnku se Zásobníky
5) Tělo mlýnku B
6) Mlýnek s  nastavovacím kolečkem hrubosti mletí

Poznámka: pro náhled obrázku použijte originální návod.

Vložení koření nebo soli a příprava mlýnku k mletí.

1. Podržte  mlýnek  pevně  uprostřed  Těla  a  pootočte  Tělem  mlýnkem  A  nebo  B  (na  jeho  koncích)  proti  směru
hodinových ručiček.
2. Naplňte Zásobník kořením nebo solí. Nepěchujte, nechte volně sypat! 

Poznámka: Mlýnek je určený k mletí pepře nebo mořské hrubé soli, ale je možné mlít i jiné koření (kmín, nové koření atd.,
které neobsahuje mastné složky např. mák)

3. Vraťte zpět pootočením po směru hodinových ručiček. Váš mlýnek je připravený k mletí. 

Nastavení hrubosti mletí.

K nastavení  hrubosti  použijte  Nastavovací  kolečko  hrubosti  mletí.   Jeho  utažením,  stejně  jako  šroubu  tj.  po  směru
hodinových ručiček, dojde k většímu tlaku na mlýnek a tím k jemnému mletí. Povolením dosáhnete hrubého mletí. 

Pozn. Neutahujte silou „na doraz“, mohlo by dojít k poškození keramického mlýnku!

Péče o Váš mlýnek.

Nikdy  nemyjte  mlýnek  pod  tekoucí  vodou  nebo  ho  neponořujte  do  vody!  Utírejte  mlýnek  pouze  vlhkým  jemným
hadříkem, nepoužívejte rozpouštědla či jiné chemikálie. Pokud dojde k navlhnutí soli ve vlhkém prostření, neoplachujte,
pouze usušte a jemně očistěte štětečkem. Pokud dojde ke krystalizaci soli, je možné propláchnout vodou a ihned usušit
tak,  aby  nedošlo  k poškození  dřeva.  Upozornění:  Nedotahujte  hrubost  úplně  nadoraz,  tzv.  „na  krev“.  Může  dojít
k poškození mlýnku bez možnosti reklamace této skutečnosti?

Na tento mlýnek se vztahuje záruka v délce 2 (dvou) let na všechny jeho části, mimo Keramického mlýnku, na který je
záruka 30 let a to ode dne prodeje. Společnost AdHoc , prostřednictvím dovozce do ČR společností  Jannai s.r.o.; K  Úvozu
486, Šestajovice;  www.kupdarek.cz  si  vyhrazuje právo výrobek opravit nebo vyměnit za shodný nebo jemu podobný
v případě  nedostupnosti  konkrétního  typu.  Reklamace  může  být  uznána  pouze  s platným  nákupním  dokladem  a
potvrzeným Záručním listem. Záruka nepokrývá poškození výrobku, které není v souladu s tímto návodem nebo došlo
k jeho poškození pádem nebo jinou výše nepopsanou manipulací.

Datum prodeje: …………………………………………. Prodejce: 
…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

http://www.kupdarek.cz/

