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INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRYCZNY MŁYNEK DO PIEPRZU I SOLI MP3
OPIS OGÓLNY

1. Korpus
2. Pojemnik na przyprawy
3. Włącznik mielenia
4. Regulacja grubości mielenia
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DANE TECHNICZNE

fot. 1

- zasilanie:
baterie AAA, 6 sztuk

OBSŁUGA
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Elektryczny młynek MP3 przeznaczony
jest do mielenia pieprzu i soli.
Mielenie innych przypraw spowoduje
utratę gwarancji.

fot. 2
ZASILANIE
Młynek wymaga zasilania 6 bateriami
alkalicznymi AAA (1.5V).
Baterie nie należą do wyposażenia młynka.
Aby zamontować lub wymienić zużyte baterie należy przekręcić delikatnie korpus (1)
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wysunąć go do góry.
Zamontować baterie zgodnie z oznaczeniami na pojemniku. Wsunąć dokładnie korpus (1)
i zablokować przekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Zużyte baterie powinny należy wyrzucać do specjalnie w tym celu przygotowanych
pojemników.
MIELENIE PRZYPRAW
Dostęp do pojemnika na przyprawy uzyskujemy po zdjęciu korpusu (1) i pojemnika na
baterie. Pojemnik na baterie zdejmujemy przekręcając go zgodnie z ruchem wkazówek
zegara i wysuwając do góry.
Po wsypaniu przyprawy do pojemnika (2) należy zamontować pojemnik na baterie oraz
korpus (1). Młynek rozpoczyna pracę po wciśnięciu i przytrzymaniu włącznika (3).
W podstawie urządzenia znajduje się regulacja grubości mielenia, fot. 2.
Żądaną grubość mielenia uzyskujemy pokręcając regulatorem (4) w stronę odpowiedniego
symbolu “+” i “-”.
Nie należy przeprowadzać regulacji grubości mielenia podczas pracy młynka.
Należy unikać zawilgocenia urządzenia. Nie mielić przyprawy bezpośrednio nad parującymi
potrawami gdyż wilgoć może doprowadzić do zablokowania żarna a w konsekwencji do
uszkodzenia napędu młynka.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
- obudowę przecierać wilgotną szmatką
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BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać
- używać tylko do mielenia pieprzu i soli. Mielenie innych przypraw spowoduje utratę gwarancji,
- nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni
i wilgoci
- urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby dzieci nie
bawiły się sprzętem
- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego
- nie używać na wolnym powietrzu
- nie wolno używać urządzenia jeżeli spadło, lub gdy ma widoczne ślady uszkodzenia.
Aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.
- nie należy otwierać i naprawiać urządzenia samemu (grozi utratą gwarancji)
- w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych prosimy zwracać się do uprawnionego
serwisu
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów
urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
w wyniku niewłaściwego używania urządzenia

OCHRONA ŚRODOWISKA

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu
przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

WARUNKI GWARANCJI

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza
gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady
lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie na
terenie RP w terminie 14 dni od od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu
serwisowego wraz z dowodem zakupu.
Reklamujący powinien wysłać uszkodzony sprzęt w oryginalnym opakowaniu wraz
z dowodem zakupu Pocztą Polską na adres:
ELDOM sp. z o.o. - Dział serwisu
ul. Pawła Chromika 5A, 40-238 Katowice
Paczkę można wysłać Pocztą Polską jako zwykłą przesyłkę pobraniową (bez opcji
"PRIORYTET", "OSTROŻNIE" itp. ). Kwota pobrania powinna się równać kosztowi nadania
przesyłki, a wartość paczki należy zadeklarować jako 0 PLN.
Przesyłka powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Nie przyjmujemy przesyłek kurierskich wysłanych na nasz koszt.
Pojęcie "naprawa" nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np.
czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiazany jest użytkownik we
własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu
serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas
niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub
niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego
zrywania plomb oraz wszelkich uszkodzeń mechanicznych. Gwarancja na sprzedany
towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.
Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, w przypadku innego
użytkowania traci gwarancję.
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