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VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod 
spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a  vnitřním vybavením 
obalu dobře uschovejte. 

 Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není 
určen pro komerční použití. 

 Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádnem případě jej neponořujte do 
kapalin) a stykem s ostrými hranami. 

 V případě poruchy neopravujte přístroj vlastními silami, ale vyhledejte autorizovaného opraváře. 

 Používejte jen originální příslušenství. 

 Pokyny pro zachazení s bateriemi: 
- Baterie chraňte před dětmi. Nejedná se o hračky! 
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně, neponořujte do vody. 
- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu. 

 Baterie neotevírejte násilím. 

 Vyvarujte se styku s kovovými předměty (prsteny, hřebíky, šrouby atd.). Hrozí nebezpečí zkratu! 

 Zkratem se mohou baterie silně zahřát, popř. dokonce vznítit. Důsledkem mohou být popáleniny. 

 Pro Vaši bezpečnost by při přepravě měly byt póly baterií zakryté lepicí páskou. 

 Pokud baterie vyteče, vyvarujte se styku s kapalinou. Při dotyku si důkladně omyjte zasaženou část 
těla a v případě potíží vyhledejte lékaře. 

 Vybité baterie nepatří do domovního odpadu. Staré baterie doneste do sběrny určené pro tento 
učel. 

 Jakožto spotřebitel jste ze zákona povinni upotřebené baterie/akumulátory vrátit. 

 Pokud přístroj nebude delší dobu používan, baterie, prosím, vyjměte, aby nedošlo k úniku 
akumulátorové kyseliny. 

 Vaše staré baterie/akumulátory můžete bezplatně odevzdat všude tam, kde jste 
baterie/akumulátory zakoupili, rovněž tak i do veřejnych sběren ve Vašem městě či obci. 

 Na bateriích/akumulátorech, které obsahuji škodlivé látky se nacházeji tyto značky: 
 

 Pb = obsahuje olovo 
 Cd = obsahuje kadmium 
 Hg = obsahuje rtuť 
 Li = obsahuje lithium 

 

 
 
 

 Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich děti neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu 
(plastové pytlíky, karton, polystyren atd.). 

 Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod 
dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným 
nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí 
provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo 
dosah dětí mladších 8 let. 
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Pozor! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s obalovou folií. Hrozí nebezpečí udušení! 

 

 

Symboly 

 Otevřeno - pro doplnění soli/pepře 

 Uzavřeno  

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ 

 Nejdříve krátce otočte víkem proti směru hodinových ručiček. 

 Poté jej vysuňte směrem nahoru. 

 Do přihrádky na baterie vložte 4 baterie 1,5 V Typu “AA” / “R6”. Při vkládání baterií dbejte 

 na správnou polaritu. Do zásobníků nasypte pepř/sůl. 

 Opět objímku nasaďte, abyste baterie zajistili. 
 

Nastavení stupně mletí 

• Otočte kolečko na spodní straně mlýnku proti směru hodinových ručiček, tím se budou 

zrnka mlít více nahrubo. 

• Otočte kolečko na spodní straně mlýnku ve směru hodinových ručiček, tím se budou 

zrnka mlít více najemno. 

 

POUŽITÍ 

Pro mletí zrnek stiskněte spínač. Lampa svítí. 

 

Časové období bez používání 

Pokud přístroj nebude delší dobu používán, baterie prosím vyjměte, aby nedošlo k 

„vytečení“ akumulátorové kyseliny. 

 

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ 

 

• K čištění vnějšku přístroje používejte jen mírně navlhčený hadřík. 

• Nepoužívejte žádné ostré nebo drsné čistíci prostředky. 
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TECHNICKÉ UDAJE 
Model: ........................................................................................................................... PSM 1031 
Napájení: ...................................................................................... 4 baterie 1,5 V Typ “AA” / “R6” 

Hmotnost: …………………………………………………………….……….……………………………………………… 0,39 kg 

 

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. 

Technické změny vyhrazeny! 

 

Ochrana životniho prostředi 

Na konci doby životnosti neumisťujte přístroj do běžného domovního odpadu. 

Odvezte ho k recyklaci do oficiální sběrny. Tímto způsobem pomůžete chránit životní prostředí. 

 

Význam symbolu „Popelnice“ 
Chraňte naše životni prostředí, elektropřístroje nepatři do domovního odpadu. Pro 
likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde 
elektropřístroje, jestliže už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným 
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojit 
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 na obecním úřadu. 

 

 

 

Obal: 

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

 
Výrobek: 

plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 

 


