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 KASUTUSJUHEND 
 
OHUTUSJUHISED  

 Eemaldage seade pakendist ja veenduge, et seade on terve ning kõik selle osad on komplektis. 
 Pakendi osi ei tohi anda väikelaste kätte. Käidelge pakend jäätmeseaduse kohaselt.  
 Seadet tohib kasutada ainult juhendis kirjeldatud otstarbel. Mistahes muu kasutusviis on 

ebaõige ja ohtlik.  
 Tootja keeldub vastutusest mistahes võimalike kahjude osas, mis tulenevad seadme valest 

kasutamisest ja/või kasutusjuhendi juhiste eiramisest.  
 Seadme korpust ei tohi kasta vette ega vedelikesse.  
 Seadet ei tohi jätta ilmastikuolude mõju alla (sademed, niiskus, otsene päikesepaiste).  
 Seadet ei tohi kasutada tule- ja plahvatusohtlike ainete või lenduvate gaasidega samas ruumis 

ega lahtise tule ega kuumuskiirguse läheduses.  
 Väikelapsed, vähevõimekad isikud või kogemusteta isikud tohivad seadet kasutada 

vastutusvõimelise isiku järelevalve all.  
 Kui seadet kasutavad lapsed, on vajalik täiskasvanu poolne tähelepanelik juhendamine.  
 Ärge lubage lastel seadmega mängida.  

 
Kasutamine  
Keerake maha kork veski ülaosas. Paigaldage neli AAA tüüpi patareid seadmesse, järgides õiget 
poolsust (+/-). Keerake kork tagasi.  
Täitke seadme mahuti pipraterade, jämeda soola või muude vürtsidega. Ärge täitke liigselt – mahuti 
sulgemine võib olla takistatud. Paigaldage tagasi mootorikorpus nii, et märgistus oleks esmalt avatud 
sümboli juures ja keerake kinni, pöörates märgistust suletud sümboliga kohakuti. 
Jahvatust saab reguleerida, keerates vastavat regulaatorit: keerates päripäevasuunaliselt saab 
peenema jahvatuse, vastupäevasuunaliselt jämedama.  
Tõstke veski maitsestatava toidu kohale ja vajutage nuppu. Veski töötab seni, kuni lülitit vajutatakse. 
Nupu lahtilaskmisel jahvatamine peatub. 
 
Hooldus ja puhastamine  
Ärge peske seadet ega kastke seda vette ega vedelikesse. Pühkige neid osi niiske lapiga. Vajadusel 
kasutage nõudepesuainet. Ärge jätke seadet pikaks ajaks seisma koos paigaldatud patareidega, mis 
võivad tühjenedes lekkima hakata ja kahjustada seadet. 
 
TEHNILINE TEAVE  
Toide 4 patareiga, tüüp AAA 
 
Tootja jätab endale õiguse muudatusteks seadme spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise 
etteteatamiseta.  
 
KESKKONNAKAITSE 

Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisest (WEEE) sätestab, 
et vanad koduseadmed ei kuulu äraviskamisele olmejäätmete sekka. Elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumiseks on eraldi süsteem, mis aitab säästa loodusvarasid ja 

väldib kahjulike ainete loodusesse sattumise kahjulikku mõju nii loodusele kui ka inimtervisele. 
Läbikriipsutatud „ratastel prügikonteineri” sümbol meenutab kasutajale kohustust 
elektroonikaseadmete eraldi käitlemise kohta. 


