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MLÝNEK NA STROUHANKU 5v1
Návod k použití
model: PM-1160

CZ

POUŽITÍ VÝROBKU:
Při aplikaci základního nástavce se dají strouhat kromě 
tvrdého pečiva i jádra ořechů, tvrdé sýry, perník …atd. 
S doplňkovými nástavci lze strouhat brambory, zelenina 
a ovoce.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
- nerezové provedení
-  5 Ks výměnných nástavců na strouhání, mletí a krájení 

na plátky
- rozměr plnícího otvoru 60 x 50 mm
- možnost montáže na desku s max. tloušťkou 30 mm

BUBÍNKY A JEJICH POUŽITÍ:

A – pro hrubé mletí zeleniny, ovoce a syrových brambor
B – pro mletí zeleniny a ovoce
C – pro krájení zeleniny a ovoce na plátky
D – pro strouhání strouhanky a extra tvrdého sýra
E –  pro jemné mletí ořechů, čokolády, tvrdých sýrů, zele-

niny a ovoce

MONTÁŽ:
- do těla mlýnku vložte vhodný nástavec
- nasaďte kličku na závit hřídele nástavce
-  prsty jedné ruky přidržte nástavec a druhou rukou otá-

čejte kličkou ve směru hodinových ručiček, dokud ji ne-
zašroubujete

-  mlýnek upevněte na podložku (desku) pomocí upevňo-
vacího šroubu

DEMONTÁŽ:
-  přidržte nástavec a vyšroubujte kličku proti směru hodi-

nových ručiček

ÚDRŽBA:
-  po každém použití vyjměte nástavec a ze všech částí vý-

robku odstraňte zbytky strouhaného produktu
-  v případě potřeby nástavec i mlýnek můžete opláchnout 

vlažnou vodou

- po opláchnutí všechny části důkladně vysušte
- hřídel nástavce občas namažte stolním olejem
- výrobek uložte na suchém místě

UPOZORNĚNÍ:
Při strouhání menších kousků používejte přítlačný násta-
vec (pěchovadlo), aby nedošlo ke zranění prstů.

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, 
kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do 
domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku 
jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou 
přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdro-
je a napomáháte prevenci potenciálních negativních do-
padů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být 
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti 
si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného 
místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou 
být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli zá-
vadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se 
řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na 
reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozmě-
nili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v dů-

sledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou vý-

robku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 
opotřebení)

-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými 
podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, ná-
razu, úderu do něj apod.

-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použi-
tím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, 
použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při po-
užití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či 
nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo 
na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je 
vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci 
jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpeče-
ny proti mechanickému poškození při přepravě nese rizi-
ko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhra-
zuje právo na připadne změny v návodu k použití a neručí 
za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit 
od skutečnosti v závislosti na modelu.

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto 
pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.


