
Záruční lista a návod k     použití - elektrický mlýnek AdHoc® - tlačítko EP02, EP04, EP22 a   
EP23

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

Pro mlýnky: EP02,EP04, EP22 a EP23

Komponenty mlýnku. 

1) Horní víčko
2) Tlačítko pro mletí
3) Jednotka s bateriemi
4) Motor
5) Otvor pro osu mlýnku k připojení motorku
6) Konektor pro připojení mlýnku
7) Převodovka
8) Vodiče k osvětlení
9) Zásobník na koření/sůl
10) Keramický mlýnek
11) Uzavírací mechanismus

Poznámka: pro lepší vzhled obrázku použijte originální návod.

Vložení baterií a koření.

1. Za současného držení Zásobníku (9), lehce pootočte horní částí mlýnku proti směru hodinových ručiček a odstraňte Horní víčko (1).
2. Oddělte Jednotku s bateriemi (3) od Zásobníku (9).
3. Vložte 6 kusů baterií  AAA (malá tužková - je součást balení)  podle schématu na místo pro baterie. Dodržujte správnou polaritu

baterií! Vždy vyměňujte celou sadu baterií a použijte vždy baterie stejného druhu.
4. Naplňte Zásobník (9) 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)

5.  Vraťte Jednotku s bateriemi (3) zpět na Zásobník (9) Při nasazování dbejte na to, aby Vodiče osvětlení (8) byly na místě kontaktů.
Před nasazením víčka, zmáčknutím Tlačítka pro mletí (2) zkontrolujte, zda svítí osvětlení v dolní části mlýnku. Pokud ne, opakujte krok
5 znovu.

6. Nasaďte zpět Horní  víčko (1) za současného držení Zásobníku (9),  lehkým pootočením horní  částí mlýnku po směru hodinových
ručiček.

7. Váš mlýnek je připravený k mletí.
8. Zmáčknutím Tlačítka pro mletí (1) dojde k mletí.

 Poznámka: pokud je vidět koření a přes to mlýnek mele naprázdno, zatřepte lehce s mlýnkem tak, aby se koření dostalo mezi třecí
plochy 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.

Na tento mlýnek se vztahuje záruka v délce 5 (pěti) let na všechny jeho části, mimo Keramického mlýnku, na který je záruka 30let 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: …………………………………………………………………………………..
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http://www.kupdarek.cz/

