
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania 
i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo 
w pełni zadowoleni z użytkowania tego urządzenia. 
Instrukcja obsługi zawiera informacje pomocne w trakcie 
użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby 
móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Charakterystyka produktu:
Młynek do przypraw przeznaczony jest do mielenia 
różnego rodzaju przypraw oraz soli gruboziarnistej 
i wszystkich odmian pieprzu.

Zasilanie: 4 szt. baterii 1,5V typu AA (nie są dostarczane 
z produktem).

Napełnianie i sposób użycia:
1. Złap jedną dłonią za spód młynka a drugą przektęć 

jego górny element w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara tak, żeby go uwolnić.

2. Wysuń górny element i włóż 4 szt baterii (1,5V AA) do 
komory dla nich przeznaczonej. Zalecamy używanie 
baterii alkalicznych wysokiej jakości. Podczas 
wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłową 
biegunowośc.

3. Ustaw młynek bateriami do góry. Pociągnięciem 
oddziel napęd z bateriami od dolnego elementu 
(zbiornika). Wsyp do zbiornika przyprawę, sól 
gruboziarnistą lub pieprz poprzez otwór do 
napełniania.

4. Zamontuj napęd na swoje miejsce (styki dolnego 
elementu muszą cnajdować się na przeciwko styków 
jednostki napędowej). Wsuń górny element w 
prowadnice i zablokuj go obracając w kierunku ruchu 
wskazówek zegara.

5. Młynek jest gotowy do użytku. Caciskając przycisk 
znajdujący się na górnym elemencie, uaktywniasz 
urządzenie wraz z oświetleniem. Ponowne naciśnięcie 
przycisku odłacza zasilanie (młynek nie reaguje na 
odwracanie).

6. Zdejmij osłonę przed rozpoczęciem mielenie. Po 
odwróceniu młynka silniczkiem w dół, automatycznie 
rozpocznie się mielenie. Po ustawieniu młynka 
silniczkiem do góry wyłączy się on.

7. Śruba od spodu młynka służy do ustawiania 
grubości mielenia. Im mocniej śruba dociądnięta 
tym przyprawy drobniej zmielone. Śrubę można 
dokręcać według własnego uznania, jednak nie wolno 
jej zbyt mocno dociągać, żeby nie doprowadzić do 
zabkokowania się silnika, ponieważ mogłoby to 
spowodować jego uszkodzenie.

8. Jeżeli młynek zablokuje się podczas mielenia, należy 
delikatnie nim potrząsnąć, ewentualnie sprawdzić, czy 
śruba do ustawiania grubości mielenia nie jest zbyt 
mocno dociągnięta.

Przechowywanie i konserwacja:
Młynek należy utrzymywać w czystości i chronić go 
przed kontaktem z wodą. Czyścić lekko wilgotną 
szmatką. Po wyczyszczeniu, wytrzeć do sucha.

Ochrona środowiska naturalnego
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w 
momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie 
wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby 
dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać 
go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie 
przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować 
cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję 
przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na 
środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby 
mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub 
w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku 
nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może 
zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać baterii do odpadów domowych, 
należy oddać je w punkcie zapewniającym odpowiedni 
ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on 
uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych 
w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie 
uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub 
nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji 
obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu 
w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową 
konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana 
elementów zużywających się podczas normalnego 
użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków 
zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, 
nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z 
upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego 
posługiwania się produktem, używania produktu w 
sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania 
go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych 
części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych 
akcesoriów bądź narzędzi itp.,

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu 
powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia 
transportowanego przedmiotu odpowiada jego 
właściciel. 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie 
odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy 
mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od 
modelu produktu.
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