
 

 

 

 

CZ                                                                            NÁVOD K POUŽITÍ 

PSM 1031 – ELEKTRICKÝ MLÝNEK NA SŮL A KOŘENÍ 

 
Návod k použití 
Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Doufáme, že vám přinese hodně radosti. 
Naše výrobky procházejí neustálým testování kvality. 
Poznámka: 
Mírné znečištění pepřem nebo solí jsou způsobeny testováním kvality a jsou nevyhnutelné. 
Symboly v tomto návodu k použití 
Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je důležité, aby se v souladu s těmito 
pokyny předešlo nehodám, a zabránilo poškození přístroje: 
VAROVÁNÍ: 
- vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možné riziko zranění. 
UPOZORNĚNÍ: 
- upozorňuje na možné nebezpečí na přístroji nebo jiných objektech. 
Poznámka: 
- ukazuje tipy a informace. 
Informace o bezpečnosti 
Přečtěte si pozorně návod k obsluze dříve, než uvede přístroj do provozu.  Pokud je to možné, uložte návod se 
záručním listem do krabice s vnitřním vybavením obalu.  
 
• Přístroj je určen výhradně pro soukromé a ne komerční využití. 
• Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený. 
• Neopravujte přístroj sami, ale obraťte se na autorizovaného odborníka. 
• Přístroj používejte pouze k určenému účelu. 
• Chraňte před teplem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy neponořujte do kapalin) a ostrými hranami. 
 
Součásti dodávky 
Jedno balení obsahuje 2 mlýnky, pepř / sůl. 
Příprava 
Symboly 
Mletí otevřené 

 
Mletí zavřené 
 
Odstraňte tělo mlýnku 
1.. Otočte tělo jednou krátce proti směru hodinových ručiček. 
2.. Vyjměte tělo vytažením nahoru. 
Vložte baterie (baterie nejsou součástí balení) 
VAROVÁNÍ: 
Nebezpečí při manipulaci s bateriemi! 
• Nevystavujte baterie vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu světlu. 
• Nikdy baterie nevhazujte do ohně. Nebezpečí výbuchu! 
 
• Různé druhy nebo staré a nové baterie mohou být použity společně. 
• Nevhazujte baterie do domácího odpadu. Vezměte vybité baterie a vyhoďte na sběrném místě nebo odneste na 
prodejnu. 
3.. Vytáhněte plastové pouzdro z přihrádky na baterie. 
4. Vložte 4 baterie stejného typu MIGNON / AA/R6 do přihrádky na baterie. Dejte pozor na správnou polaritu 
baterií. 
5. Vložte zpět plastové pouzdro a zajistěte baterie. 
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Naplňte zásobník celým pepřem/ zrnky soli 
Poznámka: 
• Zrna můžete naplnit plynuleji, když použijete nálevku.  
6. Oddělte část motoru od komory pro pepř/sůl. Vytáhněte jej nahoru. 
7. Můžete vyplnit komoru pepřem nebo zrnky soli. 
8.. Připojte motorovou část zpět k plnící komoře. 
8.1. Položte jednotku motorové části na hřídel v komoře. 
8.2. Dotekové kolíky musí sedět přesně na kontaktních šroubech komory tak, aby byl proud přenášen 
k lampě. 
Zavřete kryt 
9.. Na těle a skladovací komory najdete symboly. 
 
9.1. Umístěte tělo mlýnku tak, aby  šipka ukazovala na symbol na skladovací komoře. 
 
9.2. Otočte tělem mlýnku krátce ve směru hodinových ručiček.  
 
Pouzdro je správně uzamčeno, pokud šipka směřuje k symbolu 
 
Nastavení požadovaného stupně mletí 
10.. Otočte křídlovou matici ve spodní části mlýnku 
• ve směru hodinových ručiček, k mletí  / zrna  jemnější. 
• proti směru hodinových ručiček k mletí / zrna hrubější. 
 
Mletí 
K mletí stiskněte spínač na horní straně mlýnku. Kontrolka se rozsvítí. I když není přístroj v provozu 
Pokud jednotka není používána po dlouhou dobu, vyjměte z ní baterie, aby nedošlo k "úniku" elektrolytu. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
• Nikdy neponořujte spotřebič do vody: elektronické komponenty mohou být poškozeny. 
• Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné brusné předměty. 
• Nepoužívejte kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky. 
1.. Čistěte přístroj mírně navlhčeným hadříkem. Ujistěte se, že se žádná vlhkost nebo voda nedostala 
do přístroje! 
2.. Po čištění vysušte přístroj suchým a měkký hadříkem. 
 
Skladování 
• Vyčistěte přístroj podle popisu a nechte úplně oschnout. 
• Doporučujeme, abyste spotřebič skladovali v originálním obalu, pokud přístroj nebudete delší dobu používat 
• Vždy udržujte přístroj mimo dosah dětí na suchém, dobře větraném místě. 
 
Odstraňování problémů 
Jednotka nepracuje 
Možná příčina: 
Tělo frézy je sestaveno nesprávně. 
Akce: 
Ujistěte se, že tělo je sestaveno správně: 
• pohon na straně motoru musí sedět přesně na hřídeli skladovací komory. 
• Kontaktní kolíky musí být umístěny přesně na kontaktních šroubech zásobovací komory. 
 
• Šipka na krytu těla musí směřovat k symbolu 
Možná příčina: 
Baterie jsou vybité. 
Akce: 
Vyměňte baterie. Použijte 4 nové baterie typu MIGNON/AA/R6 
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Blokovací mechanismus 
1.. Otočte mlýnek dnem nahoru. 
2.. Odšroubujte křídlovou matici otáčením proti směru hodinových ručiček. 
3.. Zatlačte spínač, dokud se neuvolní mlýnek. 
4. Nastavte požadovaný stupeň mletí. 
. 
 

Technické údaje 
Model: PC PSM 1031 

Váha netto: cca. 0,39 kg 
Pokrytí napětí: 4 baterie typu MIGNON/AA/R6 

 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická 
kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických 
předpisů. 
Vyhrazujeme si technické změny! 
 
 

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 
Význam symbolu „Popelnice“ 
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte 
určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným 
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete 
tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, 
kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu. 
 

Obal: 

krabice – tříděný sběr papíru 
(PAP) 
polystyren – tříděný sběr (PS) 
PE sáček – tříděný sběr (PE) 
 

Výrobek: 

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 

  


