
GRAVITAČNÍ MLÝNEK - NÁVOD 
 
SEZNAM SOUČÁSTEK (viz obrázek) 
 
1. Víčko 
2. Šroubek pro nastavení hrubosti mletí 
3. Mlecí mechanismus 
4. LED žárovka 
5. Kryt mlecího mechanismu 
6. Drát 
7. Průhledná komora na koření 
8. Hřídel 
9. Kryt pohonu 
10. Kryt motoru 
11. Přepínací tlačítko pro uzamčení 
12. Horní víčko 
13. Základna 
 
INSTALACE BATERIÍ 
Držte mlýnek víčkem dolů. Pootočte bajonetový uzávěr 
horního víčka proti směru hodinových ručiček a lehkým 
tahem vytáhněte napájecí jednotku. 
Vypněte napájecí jednotku. 
Umístěte 4 "AA" baterie do prostoru pro baterie a ujistěte se, že jsou dodrženy "+" a "-" polarity. 
Stiskněte přepínací tlačítko na "zamčeno". 
POZNÁMKA: Doporučujeme alkalické baterie nebo baterie s dlouhou životností. 
 
PLNĚNÍ 
Mírným tahem oddělte průhlednou komoru od napájecí jednotky a nasypte koření do průhledné komory skrz 
kruhový otvor v horní části. 
 
PŘÍPRAVA 
Nasaďte napájecí jednotku zpět a ujistěte se, že je hřídel správně nasazena do čtvercového otvoru. Jakmile je 
napájecí jednotka správně usazena v kruhovém otvoru a drátěné smyčky jsou v kontaktu s hlavou šroubků, můžete 
napájecí jednotku zapnout. 
POZNÁMKA: Stiskněte tlačítko ve spodní části mlýnku. Pokud LED žárovka svítí, je napájecí jednotka správně 
umístěna. Pokud ne, opakujte krok 1. 
Zasuňte horní víčko zpět na napájecí jednotku. Víčko pootočte, dokud se plně nenasadí na průhlednou komoru. 
Jemně otočte víčkem po směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. 
 
POUŽITÍ MLÝNKU 
Sejměte víčko. 
Stiskněte tlačítko v dolní části mlýnku na "odemčeno". Mleté koření se začne sypat a rozsvítí se LED žárovka. Při 
příštím použití bude mlýnek pracovat vzhůru nohama. 
Pokud se přístroj v průběhu používání zasekne, jemně mlýnek několikrát protřepejte. Někdy může kousek koření 
uvíznout v mlecím mechanismu. 
 
NASTAVENÍ JEMNÉHO A HRUBÉHO MLETÍ 
Otočte mlýnek vzhůru nohama. Otočte šroubek pro nastavení hrubosti mletí po směru hodinových ručiček pro 
jemnější mletí a proti směru hodinových ručiček pro hrubší mletí. 
 
POZNÁMKA 
Používejte pouze hrubou mořskou sůl (upozorňujeme, že použití kamenné soli může poškodit mechanismus). 
Vnější část mlýnku čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Nikdy neponořujte mlýnek do vody. Mlýnek skladujte na 
suchém místě. 


