Manual for Elektrisk Krydderi Kvcern
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Kom godt I gang
1)
(la) Aben kvi'.ernen ved at dreje toppen mod urets retning, (lb) 10ft derefter batteri plastiekappen og
(le) isaet 4 ''AJ>:' l,5V batterier.(medf0Iger ikke)
(lb) Sa:t derefter batterikappen ~ plads igen.
2) (21) Vrik og tri'.ek forsigtigt motoren fri af glasbeholderen, 10ft lige op! Fors0g IKKE at dreje, fyld krydderi i beholderen.
OVerfyld ikke beholderen, hay mindst 1 em. fri luft over krydderierne
3)
(2b)Tryk motoren ~ plads p~ beholderen, husk at "finde" de hak og styr der passer sammen inden de trykkes sammen.
4)
(la)Sa:t toppen ~ igen ved hji'.elp ITa pilene der viser hvor det passer sammen, drej den med uret til den er ~ plads,
ryst kvi'.ernen ~ krydderier kommer helt ned til den elektriske kvi'.ern og den er klar til brug, n~r der trykkes p~
kontakten i toppen.
5)
luster i bunden hvor tint kvi'.ernen skal arbejde. Drej mod uret for tinere og mod uret for grovere.
6) Hvis et peberkorn eller andet korn saetter sig fast n~r kvi'.ernen k0rer, kan man med fordel "ryste" kvi'.ernen lidt for at f~
kornet ~ piads i kvi'.ernen, det kan Vi'.ere n0dvendigt at justere ~ grovheden i bunden og~.
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OPbevarin9
, Udtag altid batterieme hvis kvcemen skal hen~.
Opbevar kvcernen oort og m0rkt.
Rena@ring
Brug en t0r berste til at reng0re efterladenskaber i selve kvcemen.
Anvend en let fugtet klud til reng0ring af resten af komponenterne, og aft0r altid med en t0r klud.
Brug ikke vand eller andre vcesker til reng0ring af kvcemen.
Foroakningen
Forpakningen skal smides ud i henhold tillokale regter for affatdssortering.
Selve produktet skal n~r det tcenkes kasseret, afleveres som elektronik p~ tokal genbrugsstation.
Batterier
Iscettes disse forkert kan det skade produktet.
Batterier ber aldrig eftertades hvor bem kan finde demo
Bland aldrig nye og gamle batterier, ej heller batterier af forskellig type da disse kan forsage overbelastning
og i yderste konsekvens personskade.
Udtag straks batterier der er 10bet t0r, lad dem ALDRIG side tilbage i produktet.
Udtag ALllD batterier hvis produktet skal hen~ i lcengere periode.
Batterier skal til genbrug.
De 4 batterier der skal anvendes er ikke inkluderet.
HAndterinq af elektronjsk afraid
Symbolet med skraldespande';'lortreller at denne yare ikke mi ga i dagrenovation.
Denne vare-titB1 derimod hindtere8 80m eMttronltalffald og kan .Reveres pi' en
I

genbmsstation eller anden lokaJ.1ndsamlings ordning.

MNP AlS er medlem af Business Social Compliance Initiative (BSCI) er en forretningsdrevet platfonn, 110m
arbejder for at fremme handel og sociale forbedringer i leveranderlaeden. BSCI er en medlemsorganisation for
virksomheder og brancheorganisationer, 110m baserer sit arbejde pa et kodeks, 'BSCI Code of Conduct' og 'BSCI
System Rules and Functioning'. BSCI medlemmer fremrner gennem deres arbejde et frelles monitorering Qg ,
leverandorudvildingssystem..

ADVARSEL Dette er ikke et

Mere infonnation pa www.bsci-eu.org
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