MLÝNEK NA MASO

CZ

Návod k použití
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento
návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud tento výrobek předáváte další osobě,
předejte jí i tento návod.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při
použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude
Výhodou tohoto ručního pocínovaného mlýnku
brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste
na maso je jeho tvar, zářivý a hladký povrch,
se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.
jednoduchá a inteligentní struktura. Ideální pro
použití v domácnosti, v jídelnách a restauracích. Záruka se nevztahuje
Je vhodný zejména při procesech mletí masa,vý- - na přirozené opotřebení funkčních částí výrobrobě ovocných džemů.
ku v důsledku jeho používání
Jednoduché čištění zajišťuje splnění všech hygie- - na servisní zásahy související se standardní
nických požadavků.
údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů
podléhajících běžnému opotřebení … )
Instalace:
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. kli1) před prvním použitím opláchněte všechny čásmatickými podmínkami, prašností, nevhodným
ti mlýnku v horké vodě a osušte utěrkou
použitím apod.)
2) poté složte a zaﬁxujte na připravené ploše po- na mechanická poškození v důsledku pádu výmocí upínacího šroubu (viz. obrázek)
robku, nárazu, úderu do něj apod.
3) nastavte oko šroubu, umístěte mlecí plátek
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přea mlýnek rovnoběžně s plochou
tížením, použitím nesprávných dílů, nevhodné4) ujistěte se,že se rukojeť volně pohybuje
ho příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
Omyjte maso, odstraňte z něj kůži a kosti. Poté
nakrájejte na menší části. Vložte maso do dávko- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně
zabezpečeny proti mechanickému poškození při
vače a otáčejte rukojetí pro mletí.
přepravě nese riziko případné škody výhradně
Údržba:
majitel.
Po každém mletí umyjte všechny části mlýnku a
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití
osušte utěrkou pokapanou
pár kapkami jedlého oleje.Zabráníte tak reznutí. a neručí za možné tiskové chyby.
závitový
kroužek

křížový
nůž

mlecí
plátek

šnek

tělo mlýnku

oko
šroubu

rukojeť

