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Használati útasítás
Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Re-
méljük, hogy élvezni fogja az őrlő használatát. 
Ermékeink minőségét folyamatosan teszteljük.

 MEGJEGYZÉS: 
A termékekben található kismértékű só- és 
borslerakódás a minőség-ellenőrzés miatt van, 
és nem küszöbölhető ki.

A használati útmutatóban található szimbólu-
mok
Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifeje-
zetten meg vannak különböztetve. Kérjük, minden-
képpen ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy 
elkerülje a baleseteket és a készülék károsodását:

 FIGYELMEZTETÉS: 
Egészségét károsító veszélyforrásokra figyel-
meztet és rámutat a lehetséges sérülési lehető-
ségekre.

 VIGYÁZAT: 
Lehetéges veszélyre utal, mely a készülékben 
vagy más tárgyakban kárt tehet.

 MEGJEGYZÉS: 
Tippeket és információkat emel ki.
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Biztonsági tudnivalók
A készülék használatba vétele előtt gondosan 
olvassa végig a használati utasítást, és őrizze 
meg a garancialevéllel, a pénztári nyugtával és 
lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az abban lévő 
bélésanyaggal együtt! Amennyiben a készüléket 
harmadik személynek adja tovább, a használati 
útmutatót is adja a készülékhez.
• A berendezés csak házi hasznalatra való.
• Sérült készüléket soha ne helyezzen üzembe!
• Ne tessék egyedül probálni javítani berende-

zést otthon, tessék fordulni a Szerviszhez.
• A berendezést csak ilyen célra lehet hasznalni, 

amelyre szánták.
• A készüléket tartsa távol hőtől, közvetlen nap-

fénytől, nedvességtől (ne merítse semmilyen 
folyadékba) és az éles élektől.

A csomag tartalma
Egy csomag 2 darab só-/borsőrlőt tartalmaz.

Előkészület
Szimbólumok

Őrlő nyitva
Őrlő zárva

Távolítsa el az őrlő házát
1. A házat fordítsa el az óramutató járásával 

ellentétes irányba.
2. Felfelé húzva távolítsa el a házat.
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Helyezze be az elemeket  
(az elemek nincsenek mellékelve)

 FIGYELMEZTETÉS: 
Az elemek kezelésével kapcsolatos koc-
kázatok!

• Ne tegye ki az elemeket nagy hőnek vagy 
közvetlen napsugárzásnak.

• Soha ne dobjon elemeket a tűzbe! Robba-
násveszélyes!

 VIGYÁZAT: 
• Különböző típusú vagy új és használt elemek 

nem használhatók egyszerre.
• Ne dobja ki az elemeket a háztartási hulla-

dékba. Vigye el a lemerült elemeket a kijelölt 
gyűjtőpontba vagy egy kereskedőhöz.

3. Húzza le a műanyag védőburkolatot az elem-
tartóról.

4. Helyezzen be 4 egyforma MIGNON/AA/R6  
típusú elemet az elemtartóba. Az elemek be-
helyezésekor ügyeljen a megfelelő polaritásra.

5. Helyezze vissza a műanyag burkolatot az 
elemek rögzítéséhez.

Feltöltés szemcsékkel/szemekkel

 MEGJEGYZÉS: 
• A szemcsék egy tölcsér segítségével sokkal 

könnyebben betölthetők.
6. Válassza le a motorrészt a tárolókamrától. 

Húzza felfelé.
7. Feltöltheti a tárolókamrát borsszemekkel vagy 

sószemcsékkel.
8. Helyezze vissza a motort a tárolókamrára.

8.1. Helyezze a motorrész hajtófejét a 
tárolókamrában lévő tengelyre.

8.2. Az érintkezőknek pontosan kell illeszked-
niük a tárolókamra érintkező csavarjain, 
hogy biztosítva legyen a lámpa áramellá-
tása.

Zárja be a burkolatot
9. A házon és a tárolón szimbólumokat talál. 

9.1. Úgy állítsa be a házat, hogy a nyíl a táro-
lón található  szimbólumra mutasson.

9.2. A házat fordítsa el egy rövid forgatással 
az óramutató járásának irányába.

A ház akkor van megfelelően rögzítve, ha a 
nyíl a  szimbólumra mutat.

Az őrlési fok beállítása
10. Fordítsa el a szárnyas anyát az őrlő alján

• az óramutató járásának irányába a szem-
csék/szemek finomabbra őrléséhez.

• az óramutató járásával ellentétes irányba a 
szemcsék/szemek durvábbra őrléséhez.

Használat
A szemcsék/szemek őrléséhez nyomja meg az 
őrlő tetején lévő kapcsolót. A lámpa világítani kezd.

Használaton kívül
Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, az 
elemek “szivárgását” megelőzendő vegye ki az 
elemeket.

Tisztítás
 VIGYÁZAT: 

• Ne merítse vízbe a készüléket, mert károsod-
hatnak az elektromos alkatrészei.

• Ne használjon drótkefét vagy más súroló 
hatású tárgyat.

• Ne használjon agresszív vagy súroló hatású 
tisztítószert.

1. A mérleget enyhén nedves, de nem vizes 
ruhával tisztítsa! Ügyeljen rá, hogy ne jusson 
bele nedvesség ill. folyadék!

2. Tisztítás után gondosan törölje meg a készülé-
ket száraz, puha ruhával!
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Tárolás
• A leírtaknak megfelelően tisztítsa meg a készü-

léket, és hagyja teljesen megszáradni.
• Javasoljuk, hogy az eredeti csomagolásban 

tartsa a készüléket, ha hosszabb ideig nem 
fogja használni.

• A készüléket mindig gyerekektől távol, egy jól 
szellőztetett helyiségben tárolja.

Hibaelhárítás
A készülék nem működik.
Lehetséges ok:
Az őrlő háza rosszul lett összeszerelve.
Művelet:
Ellenőrizze, hogy a ház megfelelően lett összesze-
relve.
• A motorrész hajtófejének pontosan kell illesz-

kednie a tárolókamrában lévő tengelyre.
• Az érintkezőket pontosan kell illeszkedniük a 

tárolókamra érintkező csavarjaira.
• A házon lévő nyílnak a  szimbólumra kell 

mutatnia.
Lehetséges ok:
Az elemek lemerültek.
Művelet:
Cserélje ki az elemeket. Használjon 4 darab új 
MIGNON/AA/R6 típusú elemet.

Blokkolt őrlő mechanizmus
1. Fordítsa el az őrlőt úgy, hogy a szárnyas anya 

felfelé nézzen.
2. Kissé csavarja ki a szárnyas anyát az óramu-

tató járásával ellentétes irányba forgatással.
3. Nyomja be a kapcsolót, amíg az őrlő ki nem 

old.
4. Állítsa be a kívánt őrlési fokot.

Műszaki adatok
Modell:...............................................PC-PSM 1031
Feszültségellátás zasilające: ...................................
............................. 4 „AA“ / „R6“ 1,5 V típusú elemet
Nettó súly:  ....................................................0,39 kg
A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a 
folyamatos termékfejlesztés miatt fenntartjuk.
A készülék megfelel minden érvényes CE irány-
elvnek, beleértve az elektromágneses megfelelő-
ségről, és a kisfeszültségű berendezésekről szóló 
irányelveket, és a legújabb biztonsági szabályozá-
sok figyelembe vételével készült.

Selejtezés
A „kuka” piktogram jelentése
A készülék ártalmatlanítása előtt vegye ki az 
elemeket.
Óvja a környezetet, ne a háztartási hulladékkal 
semmisítse meg az elektromos készülékeket.
A fölösleges vagy hibás elektromos készülékeket 
a helyi gyűjtőpontokban adja le. 
Segítsen elkerülni a helytelen hulladékkezelésből 
eredő környezeti és egészségügyi hatásokat.
Hozzájárulhat a régi elektromos és elektronikus 
készülékek újrahasznosításához vagy más módon 
való hasznosításához.
A gyűjtőpontokról a helyi hatóságok adhatnak felvi-
lágosítást.


