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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• 2 młynki elektryczne

• kabel USB

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo wymagane:

• zasilacz USB

Szczegóły produktu

Zasilanie Akumulator litowo-jonowy 500 mAh

Moc 5 V DC

Czas pracy Do 200 minut

Czas ładowania 2 godziny

Pojemność komory na pieprz 35 g

Pojemność komory na sól 75 g

Wymiary (Ø x H) 5,8 x 21 cm

Waga 315 g

Opis produktu

1. Komora młynka

2. Złącze microUSB

3. Dioda LED



Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj akumulator młynka.

1. Podłącz kabel USB do złącza microUSB (2),  a drugi koniec podłącz do odpowiedniego

źródła zasilania.

2. Podczas ładowania dioda LED (3) świeci się na czerwono. Gdy akumulator zostanie w pełni

naładowany, dioda LED zgaśnie.

Napełnianie

Napełnij komorę przyprawą aż zapełni się do 80% pojemności. Odpowiada to ok. 35 g grubego

pieprzu lub 75 g grubej soli.

1. Obróć komorę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i delikatnie pociągnij

go w górę. Odłączy się z dolnej części młynka.

2. Zdejmij czarną osłonę na spodzie komory i napełnij ją przyprawą.

3. Załóż z powrotem czarną pokrywę, włóż komorę do dolnej części młynka. Następnie, aby

podłączyć, obróć ją z powrotem zgodnie ze wskazówkami zegara.

Użytkowanie

Przytrzymaj młynek do góry nogami i  naciśnij  przycisk zasilania,  aby zmielić  przyprawę.  Aby

zatrzymać mielenie, ponownie przyciśnij przycisk.

Przekręć, żeby 
otworzyć

Przycisk 
zasilania



Naciskając  przycisk  zasilania  możesz  włączyć  automatyczne  włączanie  i  wyłączanie.  Młynek

automatycznie rozpocznie lub zatrzyma mielenie, gdy przechylisz go poziomo. Aby ustawić stopień

zmielenia, obróć czarny uchwyt nad młynkiem.

Czyszczenie

Do mycia w zmywarce nadaje się jedynie górna część młynka z komorą na przyprawę. Dolna część

z silnikiem nie nadaje się do mycia w zmywarce!

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy dolnej części młynka zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące akumulatorów i ich utylizacji

Akumulatorów nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. Jako konsumenci są Państwo

zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii. 

Zużyte akumulatory należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do

sklepu, w którym są sprzedawane.

• Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Akumulatory,  z których wylewa się ciesz są niebezpieczne.  Należy ich dotykać tylko w

odpowiednich rękawiczkach.

• Nie wolno otwierać akumulatorów i wrzucać ich do ognia.

• Zaleca  się  wyjmowanie  akumulatorów  z  urządzenia,  jeśli  pozostaje  nieużywane  przez

dłuższy czas.



• Nie wolno zanurzać baterii w płynach, takich jak woda, woda słona lub napoje. 

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  NX8350  jest  zgodny  z  następującymi  aktualnymi

wytycznymi Parlamentu Europejskiego: 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2014/30/UE odnoszącej się

do kompatybilności elektromagnetycznej.


