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Vážený zákazníku, 
do rukou se Vám dostává: manuální mlýnek na maso.

Informace pro uživatele: 

Přečtěte si všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití

Tento spotřebič nesmí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (včetně dětí), nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud 
nejsou pod dozorem nebo pokud neobdržely pokyny pro používání spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

NÁVOD K MLÝNKU NA MASO Č. 5 – Č. 8 – Č. 10

Montáž

Sestavte mlýnek na maso podle obrázku tak, aby se řezná hrana nože (5) nacházela v blízkosti desky (6); seřiďte kruhovou matici (7) (deska a nůž musí být zajištěny tak, 
aby nedocházelo k nadměrnému tření) a zajistěte rukojeť kruhovým šroubem (4); rukojeť se musí snadno pohybovat.

Vložte šnek (2) do těla (1) a utáhněte rukojeť (3) na šnek pomocí kruhového šroubu (4).

Umístěte nůž (5) na čtvercovou část šneku (řezná hrana se musí dotýkat desky) a desku (6), a vše pak zajistěte zašroubováním kruhové matice (7).

Údržba

Před použitím jej umyjte vřelou vodou a důkladně vysušte všechny díly, které se dostaly do styku s potravinami. Při prvním použití melte po dobu 5 minut kousky pečiva, 
aby se odstranily všechny možné zbytky z výroby.

Po každém použití mlýnek pečlivě umyjte a vysušte; v případě, že je to nutné - namažte, aby nezrezavěl. 

BUĎTE OPATRNÍ! Udržujte tento mlýnek na maso mimo dosah dětí. Během používání mlýnku na maso nestrkejte prsty do otvorů v desce.

Použití

Šnekový mlýnek na maso je určen k výrobě mletého masa, k mletí ryb, hub nebo zeleniny. Při mletí masa - očistěte maso odstraněním kůže a kostí a nakrájejte jej na proužky, 
které vložte do horní části těla mlýnku a otáčejte rukojetí pro mletí.

Bezpečnostní upozornění:

Tento výrobek je určen výhradně pro použití v domácnostech a konstruován pro zpracování běžného množství potravin v domácnosti. Nepoužívejte tento výrobek pro komerční 
účely. Při prvním použití mlýnku namletou potravinu nespotřebovávejte (nekonzumujte) a výrobek očistěte. Dále můžete používat výrobek již bez omezení.

Při použití drsných a agresivních čisticích prostředků může dojít k poškození povrchu (např. žíravé prostředky na čištění trub). Při neopatrné manipulaci může dojít k poškození 
povrchu (otlučením). Tyto „stopy“ nemají sebemenší vliv na kvalitu přípravy jídla ani celkovou životnost výrobku, pouze je narušen esteticky vzhled. Vlivem 
nastavení vysoké teploty zdroje tepla, může dojít k poškození povrchu (spálení).

Ekologie:

Dle velikosti produktu, jsou na všech výrobcích vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Správnou likvidací 
tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být 
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být 
v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Igelitový sáček odkládejte mimo dosah děti, nebezpečí udušeni.

Kupující byl seznámen s funkcí a se zacházením s výrobkem.



Výrobce/Manufacturer:
FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

www.lamart.cz


