
Obsluha a príprava
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste 
nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním 
budete maximálne spokojný. Tento návod slúži pre 
efektívne používanie výrobku. Uchovajte ho pre jeho 
prípadné ďalšie použitie.

Charakteristika:
Elektrický mlynček na hrubozrnnú soľ a všetky druhy 
korenia. Vhodné pre domáce použitie.

Napájanie
Zariadenie pracuje na štyri 1,5 V batérie (veľkosť AA).
Pred používaním zariadenia je potrebné vložiť do neho 
batérie. 
1 Mlynček uchopte jednou rukou za spodnú časť 

(zásobník) a druhou rukou pootočte hornou časťou 
proti smeru hodinových ručičiek, aby došlo k jej 
uvoľneniu.

2 Hornú časť (kryt) potom vysuňte smerom nahor, 
vyberte kryt batérií a do priestoru pre batérie v tele 
zariadenia vložte 4 ks batérií (1,5 V, veľkosť AA).  
Odporúčame použiť kvalitné alkalické batérie.  
Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu!

3 Nasuňte kryt batérií späť na miesto. 

Plnenie
4 Zložte motorovú jednotku s batériami vytiahnutím 

nahor z dolného dielu (zásobník) a plniacim otvorom 
naplňte do zásobníka hrubozrnnú soľ alebo korenie. 
Zásobník neprepĺňajte.

5 Motorovú jednotku nasaďte späť (kontakty pre 
osvetlenie na zásobníku musia byť proti kontaktom 
na motorovej jednotke). 

6 Nasuňte späť hornú časť (kryt) a zaistite ju 
pootočením v smere hodinových ručičiek. 
Mlynček je týmto pripravený na používanie. 

Mletie
7 Stlačením tlačidla na vrchnej časti spustíte mlynček i 

osvetlenie.
8 Skrutka pod základňou sa používa pre nastavenie 

hrubosti korenia alebo soli.  
Čím viac skrutku utiahnete, tým jemnejšie sa 
namelie korenie (obrázok A).  
Skrutku utiahnite podľa potreby, ale nedoťahujte ju 
príliš.  
Môže sa zastavovať motorček a hrozí 
nebezpečenstvo jeho poškodenia.

Poznámka:
Ak sa mlynček počas používania zasekne, jemne 
s ním zatraste, prípadne skontrolujte či skrutka pre 
reguláciu jemnosti nie je príliš utiahnutá.
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Čistenie a údržba 

Zariadenie čistite len suchou handričkou 
mierne navlhčenou vo vode.  
Na čistenie nepoužívajte žiadne drsné 
čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, ako 
je lieh, benzín alebo riedidlo.
Zariadenie neponárajte do vody.
Mlynček udržujte čistý a zabráňte styku s 
vodou.

  Technické údaje

Napájanie: Jednosmerné 6V zo 4 batérií 

veľkosti AA

Hlučnosť: 65db


