
Mechanický mlýnek na sůl nebo pepř
Professor P729

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru ve značku Professor. 
Věříme, že se mlýnek Professor stane nepostradatelným pomocníkem ve Vaší kuchyni.

Mlýnek Professor Vám umožní jednoduše dochutit připravované pokrmy. 

NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU
Odšroubujte průhledný zásobník, naplňte ho solí nebo pepřem (max. do ¾) a znovu mlýnek 
sešroubujte.

POUŽITÍ
Odstraňte víčko zespod mlýnku a otáčejte spodním nerezovým dílem mlýnku – mleté koření 
se sype z dolní části. Hrubost mletí nastavíte pootáčením knoflíku vespod mlýnku.

ČIŠTĚNÍ
Vnitřní prostor mlýnku i mlecí mechanismus čistěte jemným štětcem. Vnější povrch mlýnku 
čistěte mírně navlhčeným hadříkem a osušte jemnou utěrkou. Nepoužívejte chemické ani 
abrazivní čisticí prostředky.
Nemyjte v myčce nádobí. 

ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ
Na tento výrobek poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data 
zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby 
nebo vadou materiálu. 
Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže 
je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používá-
ním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např.živelná 
pohroma) a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku 
nemají oprávnění. Při použití jiným než obvyklým způsobem nemůže být záruka uplatněna. 
V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Při reklamaci 
doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.
V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Dovozce: 
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Mechanický mlynček na soľ alebo korenie 
Professor P729

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru v značku Professor.
Veríme, že sa mlynček Professor stane nepostrádateľným pomocníkom vo Vašej kuchyni.

Mlynček Professor Vám umožní jednoducho dochutiť pripravované pokrmy.  

NAPLNENIE ZÁSOBNÍKA 
Odskrutkujte priehľadný zásobník, naplňte ho soľou alebo korením (max. do ¾) a znovu mlyn-
ček zoskrutkujte dohromady. 

POUŽITIE 
Odstráňte viečko zospodu mlynčeka a otáčajte spodným nerezovým dielom mlynčeka - mle-
té korenie sa sype z dolnej časti. Hrubosť mletia nastavíte pootáčaním gombíka naspodku 
mlynčeka. 

ČISTENIE
Vnútorný priestor mlynčeka aj mlecí mechanizmus čistite jemným štetcom. Vonkajší povrch 
mlynčeka čistite mierne navlhčenou handričkou a osušte jemnou utierkou. Nepoužívajte che-
mické ani abrazívne čistiace prostriedky.
Neumývajte v umývačke riadu.

VYHLÁSENIE O ZÁRUKE
Na tento výrobok poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu počas 24 mesiacov od dátumu 
zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na poruchy spôsobené chybou výroby 
alebo chybou materiálu.
Záruku je možné uplatňovať v organizácii, v ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, 
ak je chyba spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používa-
ním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná 
pohroma) a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok 
nemajú oprávnenie. Pri použití iným než obvyklým spôsobom nemôže byť záruka uplatnená. 
V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Pri reklamácii od-
porúčáme doložiť doklad o kúpe výrobku.
V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Dovozca:
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