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OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Lugege juhendit hoolikalt ja hoidke alles edaspidiseks. 

• Kasutage seadet vastavalt kasutusotstarbele. 

• Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi. 

• Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui nad on alla 8 aasta vanused ja kui neid 

selles tegevuses ei juhendata vastutusvõimelise täiskasvanu poolt. Hoidke seade kaugemal 

väiksemate laste käeulatusest. 

• Mistahes parandustöid seadmele tohivad teostada ainult vastavalt kvalifitseeritud 

remondiettevõtte spetsialistid. Ärge proovige seadet ise parandada. 

• Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes, mitte ärieesmärgil. 

 

SEADME OSAD 

1. Jahvatusnupud 

2. Korpus 

3. Mootorikorpus ja patareiõõnsus 

4. Täiteavad 

5. Pipra/ soola mahuti 

6. Jahvatusastme seadistamine 

 

PATAREIDE SISESTAMINE 

1. Keerake korpuse katet (2) paremale poole, et 

patareiõõnsus (3) avada. 

2. Paigutage kuus (6 tk) AAA tüüpi patareid sisse, 

järgides nende õiget polaarsust. 

3. Keerake katet patareiõõnsuse sulgemiseks. 

Kui panete seadet kokku, järgige korpusel olevat 

märgistust, mis peab vastavalt avamisele või 

sulgemisele olema kohakuti. 

 

JAHVATAMINE  

Vajutage jahvatusnuppe 1, et soovitud kogus maitseainet toidule lisada. 

Maitseainete jahvatuse jämedus on reguleeritav põhjal asuva keeratava 

mutrikesega (vt. kõrvalolevat joonist). Keerake seda paremale poole, et 

saaks peenema jahvatuse. Vasakule keerates jääb jahvatus jämedam. 

Ärge täitke mahutit (4) rohkem kui 75% (kolmveerand) ulatuses selle 

mahust.  

Pipraterad on soolast kõvemad. Pipra jahvatamisel võib seade töötada aeglasemalt. 

 

PUHASTAMINE 

Seadme pealispinda võib pühkida niiske lapiga. Kuivatage põhjalikult, kasutades kuiva lappi. 

Ärge kasutage puhastamisel kangeid keemilisi puhastusaineid. Ärge kastke seadet vette ega muusse 

vedelikku. 

 



 

 

KESKKONNAKAITSE 

Pakkematerjalid tuleb visata vastavatesse kogumiskonteineritessse.  

Ärge visake elektriseadmeid ega nende osi olmejäätmete hulka, vaid toimetage 

jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. 

Seade sisaldab taaskasutatavaid materjale. Keskkonna ja inimtervise säästmiseks toimetage 

seade nõuetekohaselt kogumispunkti, kus organiseeritakse vana seadme käitlemine ja 

ringlussevõtt. Teabe saamiseks jäätmekäitlusettevõtete kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse 

ametnike poole. 

 

GARANTIITINGIMUSED 

Tootja tagab, et seadmel on 60 kuu pikkune (alates ostukuupäevast) tootmis- või materjalidefektide 

garantii, kui täidetud on allpooltoodud tingimused. Garantiiperioodil on töö- ja materjalikulud 

seadme remondile garantiitingimustel tasuta. Garantiiperioodil teostatud remont garantiiperioodi ei 

pikenda. Maaletooja saab automaatselt seadme mistahes defektse osa omanikuks, kui see osa 

garantiiremondi käigus välja vahetatakse (kehtib ka kogu defektse seadme välja vahetamisel). Kõik 

garantiinõuded tuleb tõendada algupärase ostudokumendiga. Garantiinõuded tuleb esitada 

edasimüüjale, kust seade osteti või maaletoojale. Garantii väljastatakse ainuisikuliselt esmasele 

ostjale ja seda ei saa edasi anda.  

Garantii ei laiene tootele vigade puhul, mille on põhjustanud: 

a. Õnnetused, vale kasutamine, kulumine ja / või hooletus. 

b. Vale paigaldus ja / või kasutamine, mis on vastuolus kehtivate õiguslike, tehniliste või 

ohutusmäärustega. 

c. Ühendamine sellisesse vooluvõrku, mis ei ole vastavuses seadme tüübisildil toodud andmetega. 

d. Volitamata modifikatsioonid. 

e. Kolmandate osapoolte poolt teostatud remont. 

f. Hooletu transport, e. ilma sobiva pakendi või kaitseta. 

 

Käesoleva garantii raames ei võeta nõudeid arvesse, kui kahju on tekkinud: 

a. Transpordi käigus. 

b. Seadme seerianumbri eemaldamisel või muutmisel. 

Garantii ei laiene ka voolujuhtmele, valgusti pirnidele ega klaasist detailidele. Käesoleva garantii 

raames võetakse arvesse vaid neid nõudeid, mis esitatakse vigaste detailide parandamiseks või 

väljavahetamiseks. Maaletootja ei ole vastutav mistahes kadude või kahjude eest, mis kaudselt või 

otseselt on tulenenud maaletooja poolt imporditud seadmest. Garantiinõudega võib pöörduda 

seadme edasimüüja poole, kellelt seade on ostetud. Bestron pakub ka võimalust saata seade otse 

enda hooldusettevõttesse. Ärge saatke seadet ilma eelneva kokkuleppeta. Pakki ei pruugita vastu 

võtta ja mistahes saatekulud jäävad saatja kanda. Võtke ühendust tootja hooldusettevõttega ja saate 

sealt täpsemad juhised. 

Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks ärieesmärgil. 


