
 
 
 

ELEKTRICKÝ MLÝNEK NA PEPŘ BERLÍN 
 
Mlecí hlavice je vyrobena z vysoce odolné keramiky ! 
Nastavitelný stupeň jemnosti mletí ! 
 
 
Návod k použití: 
 
Vložení baterie 
 
Spodní díl a horní díl (plášť) opatrně odšroubujte proti směru hodinových ručiček až 
k označení „otevřený“ a vytáhněte jej směrem nahoru. 
Do výdutí určených pro baterie vložte 6 mikro-baterií (AAA 1,5 V). 
Dejte pozor, abyste baterie umístili k sobě správnými póly, dle označení + -. 
 
Upozornění: firma KÜCHENPROFI doporučuje používat baterie typu alkaline pro jejich 
dlouhou životnost a snadnější likvidaci. 
 
Po vložení baterií opět sešroubujte horní a dolní díl. 
Oba díly dobře zatáhněte k sobě do pozice „uzavřený“, aby se mlýnek neotvíral. 
Takto je mlýnek připraven k použití. Stisknutím kovového tlačítka na horní části mlýnku(S) 
začne mlecí proces.  
 
Jak mlýnek naplnit 
 
Odejměte horní část – plášť a rozšroubujte díl pro baterie a „nádobku“ na koření. 
Zrnka pepře nasypte do nádobky. 
Upozornění: nádobku neplňte až po okraj. 
 
Nastavení stupně jemnosti mletí  
 
Kroužek pro nastavení stupně jemnosti se nachází mezi keramickou hlavicí a  
držadlem.  
Otáčíte-li horním dílem po směru hodinových ručiček, získáte jemně mletý pepř.  
Otáčíte-li horním dílem proti směru hodinových ručiček, získáte hrubě mletý pepř. 
 
Upozornění: Pokud se z mlýnku náhle sype málo pepře, může to mít dvě příčiny: 

a) Baterie jsou již staré. Je třeba je vyměnit. 
b) Nedostačující množství pepře v mlecí hlavici. V tomto případě mlýnkem 

lehce zatřeste, aby se pepř lépe dostal do mlecí hlavice, 
popř. mlýnek znovu naplňte. 
 

Čištění a údržba 
 
Na čištění používejte suchý hadřík. Výrobek nesmí přijít do styku s vodou, proto jej 
neumývejte pod vodovodem ani v myčce. 
 



Důležitá upozornění a bezpečnostní předpisy  
 
Pozor: Tento přístroj byl vyroben jako elektrický mlýnek na baterie. 

Jakékoliv jiné použití je nesprávné a může být zdraví nebezpečné. 
Pokud je třeba opravy, využijte zákaznického servisu výrobce. 
Výrobce ani prodejce neručí za vady způsobené nesprávným použitím. 
 

Nenechávejte v blízkosti působení vysoké teploty. 
 
Do mlecí hlavice nezasunujte žádné předměty. 
 
Nenechávejte v blízkosti dosahu dětí. 
 
Nevystavujte povětrnostním vlivům. 
 
Nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama. 
 
Tlačítko na spuštění mletí nedržte příliš dlouho. 
 
Přístroj ani baterie nevyhazujte do běžného odpadu, ale zlikvidujte na shromaždišti pro 
elektro. 
 
Doporučujeme skladovat mlýnek ve svislé poloze. 
 
Kontakt: MOBAX ČR s.r.o., Velvarská 6, 252 62 Horoměřice, tel +420 233 920 408, email: 
welcome@mobax.cz 
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