Próbálja ki most
Olvassa be okostelefonjával a
következő QR kódot és tudjon
meg többet a megvásárolt ALDI
termékről.

Használati útmutató

C

A QR kód olvasó használata
során az internetkapcsolatért
a szolgáltatójával fennálló
szerződés szerint fizetnie kell.

Navodila za uporabo
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Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično preberite
kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste
ga kupili.

SKANDI SÓ- ÉS
BORSŐRLŐ SZETT

Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški
povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše
naročnine.

A csomag tartalma/Vsebina
completa
A
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D
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KOMPLET MLINČKOV ZA SOL IN POPER
SKANDI

Általános tudnivalók

Alkatrészek

10

2

1

Főkapcsoló

2

Külső ház

3

Őrlőszerkezet burkolata

4

Elemek (AA/LR6), 4 db

Olvassa el és őrizze meg a használati
útmutatót

5

Darálandó termék tartálya

6

Védőkupak

7

Darálórúd

8

Elemtartó rekesz, 2 db

9

Elemrögzítő

10

Érintkező, 2 db

11

Tartálynyílás

12

Fémcsavar, 2 db

13

LED-lámpa

14

Állítótárcsa (finom/durva)

A használati útmutató a Skandi só- és
borsőrlő szetthez (a továbbiakban:
„termék”) tartozik. Fontos információkat tartalmaz a használatáról.

A terméket kizárólag a használati útmutatónak
megfelelően használja. Bármely más használat
rendeltetésellenes használatnak minősül, és
anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A
termék nem játékszer.
A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a
rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő
károkért.

Jelmagyarázat
A használati útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.
P

Megfelelőségi nyilatkozat (lásd
a „Megfelelőségi nyilatkozat” c.
fejezetet): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai
Gazdasági Térség összes vonatkozó
közösségi előírását.
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Ez a jel a használatról nyújt hasznos
kiegészítő tudnivalókat.
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műanyag részein repedés vagy
vetemedés látható, esetleg deformálódott. A termék sérült alkatrészeit
kizárólag eredeti, az adott termékhez
való alkatrészekkel pótolja.

Az elemekkel kapcsolatos
tudnivalók
FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!
A mellékelt elemek szakszerűtlen kezelése gáz- és elemfolyadék-szivárgást, ill.
robbanást okozhat, ami sérülést vonhat
maga után.
− Ne zárja rövidre az elemeket.
− A csomagból kivett elemeket úgy
tárolja, hogy ne érjen hozzá az elem
érintkezőihez, különben rövidzárlat
alakulhat ki.
− Az elemeket lehetőleg az eredeti
csomagolásban tárolja.
− Tartsa távol a csomagból kivett elemeket
a fémtárgyaktól, hogy ne alakuljon ki
rövidzárlat. Ne szerelje szét az elemeket.
− Ne végezzen semmilyen módosítást az
elemeken.
− Ne nyomja össze és ne deformálja az
elemeket, és ne fúrjon rajtuk lyukat.
− Ne dobja az elemeket nyílt lángba.
− Ne hevítse az elemeket, illetve ne
végezzen hegesztési vagy forrasztási
műveletet az elemek közvetlen közelében.
− Ne használjon tovább sérült elemeket.
− Ne kísérelje meg az elemek feltöltését.
− Kerülje az elemek túlzott lemerítését.
− Csak azonos márkájú és típusú elemeket
helyezzen a termékbe.
− Ne használjon egyszerre régi és új
elemet.

FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás és egészségkárosodás veszélye!
Az elemek lenyelése fulladáshoz vezethet.
A lenyelt elemből kifolyt elemsav mérgezést
vagy marási sérüléseket is okozhat.
− Ne engedje, hogy gyermekek az
elemekkel játsszanak.
− Gyermek csak felügyelet mellett
végezhet elemcserét.
− Az elemeket gyermekektől elzárt
helyen tárolja.
− Azonnal kérjen orvosi segítséget,
ha valaki lenyelt egy elemet.
FIGYELMEZTETÉS!
Égésveszély!
Hibás működés vagy károsodás esetén
elektrolit (elemfolyadék) szivároghat az
elemekből, amely érintkezés útján égési
sérülést okozhat.
− A kifolyt elemeket ne fogja meg.
− Ne érintkezzen a kifolyt elektrolittal.
− A kifolyt elektrolit helyét öblítse le tiszta
vízzel.
− Ha az anyag a szemébe kerül, azonnal
forduljon orvoshoz.
ÉRTESÍTÉS!
Károsodás veszélye!
Ha a lemerült elemek sokáig a termékben
maradnak, az elektrolit kifolyhat, ami a készülék károsodását okozhatja.
− A lemerült elemeket vegye ki a termékből.

Első használatba vétel
A termék és a csomag tartalmának
ellenőrzése
ÉRTESÍTÉS!
Károsodás veszélye!
Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.
− A csomagolás kinyitásakor óvatosan
járjon el.
1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e
(lásd A és B ábra).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészén. Amennyiben
igen, ne használja a terméket. Forduljon a garancianyújtóhoz a jótállási adatlapon megadott
módon.

Alaptisztítás
− Az első használat előtt tisztítsa meg a termék
összes alkatrészét a „Tisztítás” című fejezetben
leírtak szerint.

Darálandó termék betöltése

2. Másik kezével az óramutató járásával ellentétes
irányba ütközésig fordítsa el, majd vegye le a
külső házat 2 .
3. Húzza le lefelé a darálandó termék tartályát 5 .
4. Töltsön sót, ill. egész borsot a tartálynyílásba 11
(lásd C ábra).
A darálandó termék tartályát legfeljebb 3/4 részig töltse fel sóval, ill.
egész borssal, különben az őrlőszerkezet eltömődhet.

2. Másik kezével az óramutató járásával ellentétes
irányba ütközésig fordítsa el, majd vegye le a
külső házat 2 .
3. Húzza ki felfelé a elemrögzítőt 9 .
4. Helyezzen négy elemet (AA/LR6) 4 az elemtartó rekeszekbe 8 (lásd B ábra). Az elemek
behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra.
5. Csúsztassa vissza az elemrögzítőt az elemtartó
rekeszre.
6. A külső házat nyílásával felfelé helyezze az őrlőszerkezet burkolatára, majd az óramutató járásával megegyező irányban fordítsa el ütközésig.
A LED-lámpa 13 nem cserélhető.

Hibakeresés
Probléma

Megoldás

A termék nem Az elemeket 4 helyezze be
kapcsol be.
helyesen az elemtartó
rekeszbe 8 , és a behelyezésekor ügyeljen a helyes
polaritásra.

5. A darálandó termék tartályát alulról helyezze
vissza. Ügyeljen arra, hogy a felhelyezés során az
érintkezők 10 pontosan a fémcsavarokra 12
feküdjenek fel.

A termék őröl, Távolítsa el a védőkupakot 6 .
azonban nem
Az őrlési finomság beállításhoz
jön ki belőle só,
az állítótárcsát 14 ne ütközésig
ill. bors.
fordítsa el.

6. A külső házat nyílásával felfelé csúsztassa a darálandó termék tartályára, majd az óramutató
járásával megegyező irányban fordítsa el
ütközésig.A termék üzemkész.

A LEDEllenőrizze, hogy a terméket
lámpa 13
helyesen szerelték-e össze (lásd
nem működik. a „Darálandó termék betöltése”
című fejezetet).

Használat
1. Vegye le a védőkupakot 6 .
2. Tartsa a terméket a fűszerezendő étel fölé, és
nyomja meg a főkapcsolót 1 .
A LED-lámpa 13 automatikusan
bekapcsol, amíg a főkapcsolót megnyomva tartja.

Elemek behelyezése vagy cseréje
1. Tartsa meg az őrlőszerkezet burkolatát 3
határozottan.

Amennyiben a darálórúd 7
nagyon finom beállításnál nem
forog, akkor válasszon durvább
őrlést (lásd a „Hibakeresés” című
fejezetet).

1. Tartsa meg az őrlőszerkezet burkolatát 3
határozottan.

3. Használat után helyezze vissza a védőkupakot
a termékre.

Darálási finomság beállítása
1. Vegye le a védőkupakot 6 .
2. Fordítsa át a terméket úgy, hogy a termék főkapcsolója 1 lefelé nézzen.
3. Fordítsa a darálandó termék tartályának 5
alsó felén levő állítótárcsát 14 a kívánt darálási
finomságra (lásd D ábra).
Durva őrlés:
− Forgassa el az állítótárcsát az óramutató járásával ellentétesen.
Finom őrlés:
− Forgassa el az állítótárcsát az óramutató járásával megegyező irányba.

Biztonság

Megjegyzések magyarázata
A használati útmutatóban a következő jelöléseket és
jelzőszavakat használjuk.

A terméket kizárólag só és bors darálására terveztük.
Kizárólag személyes használatra készült, ipari, kereskedelmi használatra nem alkalmas.
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A termékhez mellékelt
TÜV Rheinland tanúsítást önkéntesen
kértük. Ezt azt jelenti, hogy a terméket
a független TÜV Rheinland LGA
Products tanúsító szervezet vizsgálta
be és tanúsította.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes
szabványok és szabályok alapján készült. Külföldön
vegye figyelembe az országban érvényes
irányelveket és jogszabályokat.

Rendeltetésszerű használat

B

4

Az itt látható jellel ellátott
termékek a III. érintésvédelmi
osztályba tartoznak.

A termék használata előtt olvassa el
alaposan a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató
figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a
termék károsodásához vezethet.

A későbbi használathoz őrizze meg a használati
útmutatót. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül
mellékelje a használati útmutatót is.

A csomag négy darab
1,5 V-os, LR6 (AA) típusú
elemet tartalmaz.

3

Az üveg és a villa szimbólum olyan
anyagokat és tárgyakat jelöl,
amelyek alkalmasak élelmiszerekkel való érintkezésre, és amelyek
szakszerű használat esetén nem
bocsátanak ki káros anyagot az
élelmiszerbe.

ÉRTESÍTÉS!
Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra
figyelmeztet.

Általános biztonsági tudnivalók
FIGYELMEZTETÉS!
Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb
emberekre és azokra, akik nincsenek
fizikai vagy szellemi képességeik teljes
birtokában) vagy azon személyekre, akik
nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással.
− Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.

Károsodás veszélye!
A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.
− A termék egy huzamban rövid ideig,
legfeljebb 10 másodpercig használható.
Ne működtesse a terméket egyszerre 10
másodpercnél hosszabb ideig.
− A terméket jól hozzáférhető, sík, száraz,
hőálló és kellően stabil munkafelületre állítsa fel. Ne helyezze a terméket a
munkafelület szélére vagy élére.
− Soha ne helyezze a terméket forró felületre vagy annak közelébe (tűzhelylap
stb.).
− A terméket soha ne tegye ki magas
hőmérsékletnek (fűtőtest stb.) és az
időjárás viszontagságainak (eső stb.).
− Soha ne töltsön folyadékot a termékbe.
− A terméket tisztítás céljából ne merítse
vízbe, és ne használjon hozzá gőztisztítót sem. Egyéb esetben kárt tehet a
termékben.
− A terméket semmi esetre se tegye a
mosogatógépbe, mert tönkremegy.
− A működés közben mozgó tartozékok
vagy kiegészítők cseréje előtt a készüléket ki kell kapcsolni.
− Ne használja tovább a terméket, ha

1. A termék külső részén levő ételmaradékokat
és egyéb szennyeződéseket egy puha, enyhén
megnedvesített törlőkendővel távolítsa el.

2. A terméket szálmentes törlőkendővel törölje
szárazra.

Darálandó termék tartályának
tisztítása

1. Távolítsa el a védőkupakot 6 .
2. Forgassa el az állítótárcsát 14 az óramutató
járásával ellentétes irányba.

3. Távolítsa el az őrlőszerkezet kúpos részét és a
rugót.
4. Ürítse ki a darálandó termék tartályát 5 .
5. A darálandó termékek benne maradt
maradványait ecsettel távolítsa el a darálandó
termék tartályából.
6. Helyezze vissza az őrlőszerkezet kúpos részét és
a rugót. Húzza meg az állítótárcsát.
Az őrlőszerkezetbe nedvesség juthat
be, aminek hatására a
fűszermaradványok megtapadhatnak és az őrlőszerkezet eltömődhet.
Az esetleges eltömődések
leoldásához fordítsa át a terméket,
röviden nyomja meg a
főkapcsolót 1 , majd kissé rázza
meg a terméket.

ÉRTESÍTÉS!

Rövidzárlat veszélye!
A készülékházba beszivárgó víz vagy más
folyadék rövidzárlatot okozhat.
− Soha ne merítse a terméket vízbe vagy Tárolás
Csak akkor rakja el, ha minden része teljesen száraz.
más folyadékba.
− A terméket mindig száraz helyen tartsa.
− Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz
− Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
vagy más folyadék a készülékházba.

Károsodás veszélye!
A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.
− Ne használjon agresszív tisztítószert,
fém- vagy műanyag sörtéjű kefét, éles,
fém tisztítóeszközt, például kést, kemény
kaparót vagy más hasonló tárgyat. Ezek
károsíthatják a felületet.
− A terméket semmi esetre se tegye a mosogatógépbe, mert tönkremegy.

A jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl,
amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos
sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Külső tisztítás

Tisztítás

ÉRTESÍTÉS!

FIGYELMEZTETÉS!

− Működés közben ne hagyja felügyelet
nélkül a terméket.
− Ne engedje, hogy gyermekek a
csomagolófóliával játsszanak. Játék
közben belegabalyodhatnak és
megfulladhatnak.
− A terméket gyermekek nem
használhatják.
− A termék gyermekektől távol kell
tartani.

− A terméket gyermekek számára nem elérhető
helyen, biztonságosan elzárva, 5 °C és 20 °C
közötti hőmérsékleten (szobahőmérsékleten)
tárolja.
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Származási hely: Kína
Gyártó: | Distributer:
AHG WACHSMUTH & KROGMANN MBH
LANGE MÜHREN 1
20095 HAMBURG
GERMANY

Műszaki adatok
Modell:

986-SP-W

Max. betölthető
mennyiség:

65 g

Elemek:

4 db 1,5 V AA/LR6 (Activ Energy)

Védelmi osztály:

III

Max. üzemidő:

10 másodperc

Cikkszám:

804420

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
POPRODAJNA PODPORA

804420

Kérjük forduljon a magyarországi ALDI áruházakhoz.
Prosimo, oglasite se v vam najbližji HOFERjevi poslovalnici.
A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA/IZDELEK:
986-SP-W
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ÉV JÓTÁLLÁS
LETA GARANCIJE

Megfelelőségi nyilatkozat

Az elemek és akkumulátorok
nem kerülhetnek a háztartási
hulladékba!

Mi, az AHG Wachsmuth & Krogmann mbH (székhely: Lange Mühren
1, 20095 Hamburg, Németország),
kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fent megnevezett termék
a megadott EU-irányelvek alapvető követelményeinek megfelel. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén kérje a jótállási adatlapon
feltüntetett gyártói címen.

 fogyasztó törvényi kötelezettséA
ge, hogy a használt elemeket és
akkumulátorokat a lakókörnyezetében felállított gyűjtőpontokon
vagy az üzletekben leadja, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e
káros anyagot* vagy sem. Így
érhető el, hogy a használt elemek
és akkumulátorok bekerüljenek a
környezetbarát hulladékkezelési
rendszerbe.

Ártalmatlanítás
Csomagolás leselejtezése
A csomagolást szétválogatva tegye
a hulladékba. A kartont és papírt a
papír, a fóliát a műanyag szelektív
hulladékgyűjtőbe tegye.

 terméket hiánytalanul (az elemmel együtt) és
A
lemerült állapotban adja le a gyűjtőpontokon!
*a következő jellel van ellátva: Cd = Kadmium,
Hg = Higany,
Pb = Ólom

A termék leselejtezése
(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve
azokban az országokban, ahol van szelektív
hulladékgyűjtés)
A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba!
Amennyiben a termék használhatatlanná válik, a törvény előírásai
szerint minden felhasználó köteles a háztartási hulladéktól elkülöníteni, és leadni a
legközelebbi gyűjtőállomáson. Így biztosítható a
kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása,
és elkerülhetők a környezetkárosító hatások.
Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az
itt látható jelöléssel.

Splošno

Komponente
1

Stikalo za vklop/izklop

2

Zunanje ohišje

3

Ohišje gonila

4

Baterija (AA/LR6), 4×

5

Posodica

6

Zaščitni pokrovček

7

Mlevna paličica

8

Predal za baterije, 2×

9

Nastavek baterije

10

Kontakt, 2×

11

Odprtina posodice

12

Kovinski vijak, 2×

13

LED lučka

14

Nastavitveno kolesce (fino/grobo)

Preberite in shranite navodila za
uporabo

Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte
tudi predpise in zakone posamezne države.
Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če izdelek izročite tretjim osebam,
jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za
uporabo.

Namenska uporaba

Izdelek je namenjen izključno za mletje soli in popra.
Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni
primeren za poslovne namene.
Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba
velja za nenamensko in lahko povzroči materialno
škodo ali celo telesne poškodbe. Izdelek ni igrača.
Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega
jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Razlaga znakov

V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži
so uporabljeni naslednji simboli.
Simbol podaja koristne dodatne
informacije o uporabi.
Izjava o skladnosti (glejte poglavje
„Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo
vse predpise skupnosti Evropskega
gospodarskega prostora, ki jih je
treba upoštevati.
Simbol s kozarcem in vilicami označuje materiale in predmete, ki so
primerni za stik z živili in ki pri pravilni uporabi ne oddajajo škodljivih
snovi živilom.

Prva uporaba
Preverite izdelek in vsebino
kompleta

Polnjenje mlinčka
1. Pridržite ohišje gonila 3 .
2. Z drugo roko zasučite zunanje ohišje 2 do konca
v nasprotni smeri urnega kazalca in ga snemite.
3. Posodico 5 izvlecite navzdol.

OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Če embalažo neprevidno odprete z ostrim
nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.
− Embalažo odpirajte zelo previdno.
1. Vzemite izdelek iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sl. A
in B).
3. Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne poškodbe. V tem primeru izdelka ne
uporabljajte. Obrnite se na izdajatelja jamstva,
kot je navedeno na garancijskem listu.

Osnovno čiščenje

4. V odprtino posodice napolnite zrnca soli oz. popra 11 (glejte sl. C).
Napolnite posodico z zrnci soli oz.
popra največ do 3/4, ker se lahko
sicer mlevni mehanizem zamaši.
5. Posodico ponovno nataknite s spodnje strani.
Pazite, da so kontakti 10 pri nameščanju točno
nad kovinskimi vijaki 12 .
6. Potisnite zunanje ohišje z odprtino navzgor na
posodico in ga v smeri urnega kazalca privijte
do konca. Izdelek je pripravljen za uporabo.

Uporaba

Vstavljanje in menjava baterij
1. Pridržite ohišje gonila 3 .
2. Z drugo roko zasučite zunanje ohišje 2 do
konca v nasprotni smeri urnega kazalca in ga
snemite.
3. Nastavek baterije 9 izvlecite navzgor.
4. Vstavite štiri baterije (AA/LR6) 4 v predala za
baterije 8 (glejte sl. B). Pri vstavljanju baterij
pazite na pravilno usmerjenost polov.
5. Potisnite nastavek baterije nazaj na predal za
baterije.
6. Namestite zunanje ohišje z odprtino navzgor na
ohišje gonila in ga v smeri urnega kazalca privijte do konca.
Lučke LED 13 ni mogoče
zamenjati.

Težava

Rešitev

Izdelek se ne
vklopi.

Pravilno vstavite baterije 4 v
predal za baterije 8 in pri tem
pazite na pravilno usmerjenost
polov.

Izdelek melje,
vendar sol
oz. poper ne
izstopa.

Odstranite zaščitni pokrovček 6 .
Nastavitvenega kolesca 14 za
stopnjo mletja ne obrnite do
konca.

LED lučka 13
ne deluje.

Preverite, ali je bil izdelek pravilno sestavljen (glejte poglavje
„Polnjenje mlinčka").

Čiščenje

Čiščenje zunanje strani
1. Ostanke hrane in drugo umazanijo na zunanji
strani izdelka odstranite z mehko, rahlo navlaženo krpo.
2. Izdelek obrišite do suhega s krpo, ki ne pušča
vlaken.

Čiščenje posodice
1. Odstranite zaščitni pokrovček 6 .
2. Odvijte nastavitveno kolesce 14 v nasprotni
smeri urnega kazalca.
3. Snemite konus mlevnega mehanizma in vzmet.
4. Izpraznite posodico 5 .
5. Preostale ostanke mletja odstranite iz posodice
s čopičem.
6. Ponovno namestite konus mlevnega mehanizma in vzmet. Privijte nastavitveno kolesce.

OBVESTILO!

1. Snemite zaščitni pokrovček 6 .
2. Izdelek držite na jedjo, ki jo želite začiniti, ter
pritisnite stikalo za vklop/izklop 1 .
LED lučka 13 se samodejno vklopi, ko držite pritisnjeno stikalo za
vklop/izklop.

− Pred prvo uporabo očistite vse dele izdelka, kot
je opisano v poglavju „Čiščenje“.

Iskanje in odpravljanje napak

3. Po uporabi nataknite zaščitni pokrovček nazaj
na izdelek.

Nastavitev stopnje mletja
1. Snemite zaščitni pokrovček 6 .
2. Obrnite izdelek na glavo, tako da izdelek s stikalom za vklop/izklop 1 kaže navzdol.
3. Obrnite nastavitveno kolesce 14 na spodnji
strani posodice 5 na želeno stopnjo mletja
(glejte sl. D).
Grobo mletje:
− obračajte nastavitveno kolesce v nasprotni
smeri urnega kazalca.
Fino mletje:
− obračajte nastavitveno kolesce v smeri urnega
kazalca.
Če se mlevna paličica 7 pri zelo
fini nastavitvi ne vrti, izberite bolj
grobo mletje (glejte poglavje „Iskanje in odpravljanje napak").

V mlevni mehanizem lahko prodre
vlaga, zaradi česar se ostanki zelišč
zlepijo in se lahko mlevni mehanizem zamaši. Za odstranjevanje morebitnih zamašitev obrnite izdelek
na glavo, na kratko aktivirajte stikalo za vklop/izklop 1 in izdelek
nekoliko stresite.

Nevarnost električnega kratkega stika!
Če v ohišje izdelka zaide voda ali druge tekočine, lahko pride do kratkega stika.
− Izdelka nikoli ne potapljajte v vodo ali
druge tekočine.
− Pazite, da v ohišje ne steče voda ali
Shranjevanje
druga tekočina.
Vsi deli morajo biti pred shranjevanjem popolnoma
suhi.

OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.
− Ne uporabljajte agresivnih čistil, krtač
s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami
ter ostrih ali kovinskih predmetov za
čiščenje, kot so noži, trde lopatice in
podobno. Ti lahko poškodujejo površine naprave.
− Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v
pomivalni stroj. Tako bi ga uničili.

Oznaka TÜV Rheinland se za izdelke
podeljuje prostovoljno. To pomeni,
da je izdelek preizkusila in certificirala neodvisna strokovna organizacija TÜV Rheinland LGA Products.

Ta navodila za uporabo spadajo k temu
kompletu mlinčkov za sol in poper
SKANDI (v nadaljevanju imenovan
samo „izdelek“). Vsebujejo pomembne
informacije o ravnanju z izdelkom.

Pred začetkom uporabe izdelka skrbno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke.
Neupoštevanje navodil za uporabo lahko privede do
hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku.

Izdelku so ob dobavi
priložene štiri 1,5-voltne
baterije tipa LR6 (AA).

S tem simbolom označeni izdelki
ustrezajo razredu zaščite III.

− Izdelek vedno shranjujte na suhem mestu.
− Izdelek zaščitite pred neposredno sončno
svetlobo.
− Izdelek shranite na otrokom nedosegljivem
mestu, varno zaprtega in pri temperaturah med
5 °C in 20 °C (sobna temperatura).

Tehnični podatki
Model:

986-SP-W

Največja količina
polnjenja:
65 g
Baterije:

4× 1,5 V AA/LR6 (Activ Energy)

Razred zaščite:

III

Najd. čas uporabe: 10 sekund
Številka izdelka:

804420

Varnost
Razlaga napotkov

V navodilih za uporabo se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.

OPOZORILO!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje
nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere
lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih
telesnih poškodb.

OBVESTILO!
Ta signalna beseda opozarja na možnost materialne
škode.

Splošni varnostni napotki
OPOZORILO!
Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi
sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z
zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj
in znanja.
− Otroci se ne smejo igrati z izdelkom.
− Izdelka med uporabo ne puščajte brez
nadzora.
− Ne dovolite otrokom, da bi se igrali z
embalažno folijo. Otroci se lahko pri
igranju zapletejo vanj in se zadušijo.
− Otroci ne smejo uporabljati izdelka.
− Izdelek je treba hraniti izven dosega otrok.

Izjava o skladnosti
Mi, AHG Wachsmuth & Krogmann
mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Nemčija, izjavljamo, da smo izključno odgovorni, da zgoraj
navedeni izdelek izpolnjuje temeljne zahteve navedenih Direktiv EU. Izjavo ES o skladnosti lahko
zahtevate na naslovu proizvajalca, navedenem
na garancijskem listu.

Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke
Embalažo med odpadke zavrzite
ločeno po vrstah materialov. Lepenko
in karton zavrzite med odpadni papir,
folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje izdelka med odpadke
(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s
sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)
Odpadnih naprav ni dovoljeno
odlagati med gospodinjske odpadke! Ko izdelka ni več mogoče
uporabljati, ima vsak potrošnik zakonsko dolžnost, da odpadne
naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov, npr. na zbirno
mesto v svoji občini/mestni četrti. Tako se zagotovi strokovno recikliranje odpadnih naprav in se
preprečijo negativni vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim
simbolom.

OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.
− Izdelek je zasnovan za kratkotrajno
delovanje najv. 10 sekund. Izdelka nikoli
ne uporabljajte več kot 10 sekund.
− Izdelek postavite na dobro dostopno,
ravno, suho, proti vročini odporno
in dovolj stabilno delovno površino.
Izdelka ne postavljajte na rob delovne
površine.
− Izdelka nikoli ne postavljajte na ali v
bližino vročih površin (plošče štedilnika
itd.).
− Izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim
temperaturam (gretje itd.) ali vremenskim vplivom (dež itd.).
− V izdelek nikoli ne nalivajte tekočin.
− Izdelka nikoli ne potapljajte v vodo, da
bi ga očistili in za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov. Sicer se lahko
izdelek poškoduje.
− Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v
pomivalni stroj. Tako bi ga uničili.
− Pred menjavo opreme ali delov pribora, ki se med delovanjem premikajo, je
treba izdelek izklopiti.
− Izdelka ne uporabljajte več, če so na
njegovih plastičnih sestavnih delih
praske oz. razpoke ali če so ti deli deformirani. Poškodovane dele zamenjajte
zgolj z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.

Baterij in akumulatorskih baterij
ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!
Kot potrošnik ste po zakonu dolžni
vse baterije in akumulatorske baterije, ne glede na to, ali vsebujejo
škodljive snovi* ali ne, oddati na zbirnem mestu
v svoji občini/delu mesta ali v trgovini, da bodo
odstranjene na okolju prijazen način.
Na zbirno mesto oddajte celoten izdelek in le v
izpraznjenem stanju!
*z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij,
Hg = živo srebro,
Pb = svinec

Napotki glede baterije
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb!
Nestrokovna uporaba priloženih baterij lahko povzroči uhajanje plina, iztekanje baterijske tekočine ali eksplozijo, kar lahko pripelje
do telesnih poškodb.
− Z baterijo ne povzročite kratkega stika.
− Razpakirane baterije shranite tako, da
se kontakti baterij ne stikajo in ne more
priti do kratkega stika.
− Najbolje, da baterije shranite v originalni embalaži.
− Razpakirane baterije ne hranite zraven
kovinskih predmetov, da ne pride do
kratkega stika. Baterij ne razstavljajte.
− Baterij ne spreminjajte na noben način.
− Baterij ne stiskajte ali preoblikujte ter
jih ne navrtajte.
− Baterij ne mečite v odprt ogenj.
− Baterij ne segrevajte ter ne varite ali
spajkajte neposredno na baterijah.
− Baterij ne uporabljajte več, če so poškodovane.
− Baterij ne poskušajte napolniti.
− Preprečite prekomerno praznjenje
baterij.
− V izdelek vstavite samo baterije iste
znamke in istega tipa.
− Ne uporabljajte novih in rabljenih baterij hkrati.

OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve in nevarnost za
zdravje!
Zaužitje baterij lahko povzroči zadušitev. Če
zaužita baterija izteče, pa lahko pride tudi do
zastrupitev ali razjed.
− Otrokom ne pustite, da bi se igrali z
baterijami.
− Otroci lahko baterije zamenjajo samo
pod nadzorom.
− Baterije hranite na otrokom nedostopnem mestu.
− Če kdo pogoltne baterijo, takoj poiščite
zdravniško pomoč.
OPOZORILO!
Nevarnost razjed!
V primeru nepravilnega delovanja ali poškodbe lahko elektrolit (baterijska tekočina)
izteče iz baterij, kar lahko ob dotiku povzroči
razjede.
− Baterij, ki so iztekle, se ne dotikajte.
− Izogibajte se vsakemu stiku z izteklim
elektrolitom.
− Če pridete v stik z izteklim elektrolitom,
prizadeto mesto izperite s čisto vodo.
− Pri stiku z očmi takoj obiščite zdravnika.
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Če prazne baterije dalj časa ostanejo v izdelku, lahko elektrolit izteče, kar lahko privede
do poškodbe izdelka.
− Izrabljene baterije odstranite iz izdelka.

