
RUBER



Szanowni Klienci,

przekazujemy Państwu: młynek do przypraw/pieprzu/soli z ceramicznym mechanizmem mielącym z regulowaną 

grubością mielenia. 

Instrukcja obsługi:

1) Rozpakuj młynek i usuń materiał pakowy

2) Wytrzyj młynek wilgotną ściereczką – nie może być w bezpośrednim kontakcie z wodą lub zmywarką do naczyń

3) Zdejmij plastikowy/stalowy korpus z młynka, obracając w kierunku przeciwnym do biegu wskazówek zegara. 

Przez otwór do napełniania nasyp do naczynia zawartość przypraw. Jeśli młynek jest elektryczny, wyjmij poprzez 

przekręcenie także zasobnik na baterie. Baterie paluszki AAA umieść według obrazka polaryzacji i włóż z powrotem 

do uchwycenia/kliknięcia systemu.. Używaj tylko baterii AAA dobrej jakości od sprawdzonych producentów. Korpus 

młynka załóż z powrotem i przez przekręcenie w kierunku ruchu wskazówek zegara zablokuj go w pozycji wyjściowej – 

z reguły do uchwycenia/kliknięcia systemu.

4) Usuń wieczko chroniące mechanizm mielący (jeśli jest częścią młynka). Ustaw pożądaną grubość mielenia przekręcając 

okrągły regulator grubości mielenia. Poluzowanie regulatora dla grubszego mielenia i przykręcenie regulatora 

dla drobnego mielenia. UWAGA nie dokręcaj regulatora do skrajnych pozycji po obu stronach, aby nie doszło do 

uszkodzenia mechanizmu mielącego.

5) Trzymaj młynek nad jedzeniem przez czas potrzebny na doprawienie. Po zakończeniu doprawiania zamknij wieczkiem 

służącym do uchwycenia resztek przypraw (jeśli młynek jest w nie wyposażony).

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji:

Wszelkie części młynka zawsze wycieraj tylko wilgotną ściereczką a następnie osusz. Młynek ani jego części nie mogą być  

w kontakcie z bieżącą wodą ani zmywarką do naczyń. Nie rozbieraj mechanizmu mielącego. W razie potrzeby wyczyszczenia 

poluzuj tylko część mielącą regulatora i wyczyść pędzelkiem lub przedmuchaj. Przechowuj w suchym miejscu. 

Ekologia i gwarancja:

Wszystkie produkty zostały oznaczone symbolami materiałów stosowanych w produkcji opakowań, poszczególnych 

naczyń i akcesoriów, jak również symbolami recyklingu. Baterie AAA wymieniaj zawsze gdy produkt zaczyna tracić 

efektywność. Baterii AAA nie wyrzuca się do odpadu komunalnego, należy do oddać we właściwym miejscu zbiorczym. 

Poprzez prawidłową likwidację tego produktu pomogą Państwo zachować cenne bogactwa naturalne oraz zapobiec 

potencjalnym negatywnym wpływom odpadów na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie, które mogłyby być 

skutkiem nieprawidłowego recyklingu odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe 

zakłady utylizacji. Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara 

administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia. Foliową torebkę należy trzymać poza zasięgiem dzieci, aby nie stwarzać 

ryzyka uduszenia.

Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez niewłaściwą manipulację, 

upadek, uderzenie lub nieodpowiednią ingerencję, naprawę  wykraczającą poza instrukcje obsługi.

Do znalezienia serwisu skorzystaj z ośrodków pod adrese www.fastcr.cz.

Kupujący zapoznał się z wyżej wymienionymi wskazówkami.


