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Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termé-
künket. Reméljük, hogy termékünknek hosszú ideig 
elégedett használója lesz. Üzembe helyezés előtt ol-
vassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi 
áttekintésre is.

Termékjellemzők:
Mechanikus daráló sóhoz és minden fajta borshoz. 
Használható háztartásokban, valamint éttermek és 
hotelekben egyaránt.

Előkészítés és használat:
1)  Fogja meg a darálót a közepénél, másik kezével 

csavarja el az óramutató járásával ellentétes irányban 
a daráló részt (S vagy P jelzéssel ellátott rész).

2)  Töltse fel a tartályt sóval (S rész) vagy borssal (P rész),  
majd ellenkező irányba elfordítással zárja vissza.

3)  A talp alján található csavar (fekete műanyag kerék) 
az őrlés fi nomságának beállítására szolgál. Minél 
szorosabban behúzza a csavart, az őrlés annaál fi no-
mabb szemcséjű lesz. Állítsa be a csavart igényeinek 
megfelelően.

4)  A daráláshoz (a fedél eltávolítása után) forgassa el az 
alsó részt az óramutató járásával ellentétes irányban.

5)  Ha a daráló használat közben megakad, enyhén 
rázza meg, esetlegesen ellenőrizze, hogy az őrlés 
fi nomságát szabályzó csavart nem húzta-e be 
túlságosan. 

Tisztítás és tárolás:
A darálót tartsa tisztán és szárazon. Tisztításához 
használjon enyhén benedvesített kendőt, majd törölje 
szárazra.

Környezetvédelem
A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megron-
gálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a 
terméket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem 
szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a 
kijelölt gyűjtőhelyeken. 

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti ér-
tékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket 
a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További 
információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűj-
tő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen 
megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások 

alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hi-
bát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben 
mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. 
A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat 
és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia 
érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
•  a rendszeres használat során bekövetkező természe-

tes alkatrészkopásra, elhasználódásra

•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő 
meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)

•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. 
klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetés-
szerű használat stb.)

•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következté-
ben keletkezett mechanikus sérülésekre.

•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő 
kiegészítők használata során fellépő meghibásodá-
sokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a 
nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények 
során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa 
felelős.

A forgalmazó fenntartja a jogot a használati útmutató 
megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék 
továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges 
nyomdai hibákért.

Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi 
terméktől.
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