
Elektrisko garšvielu dzirnaviņu komplekts GOURMET 2in1 – lietošanas instrukcija 
 
Detaļu apraksts: 1. garšvielu tvertne; 2. vidusdaļa; 3. malšanas nodalījums; 4. Garšvielu 
graudu biezuma regulēšanas slēdzis.  IERĪCES LIETOŠANA: Lai lietotu ierīci, 
nepieciešams ievietot 6gab. AAA baterijas. Lai ierīcē ievietotu baterijas, satveriet ierīces 
vidusdaļu un tās malšanas nodalījumu. Viegli pagrieziet malšanas nodalījumu pretēji 
pulksteņrādītāja virzienā un pavelciet to uz augšu. Ievietojiet baterijas, ievērojot pareizu 
bateriju polaritāti. Sekojiet norādēm (-) un (+). Kad baterijas ir ievietotas, ierīce ir gatava 
darbam. Lai uzpildītu garšvielu tvertni, atskrūvējiet to vaļā, uzpildiet pēc vajadzības, 
atstājot nelielu rezervi (aptuveni 2-3cm) līdz tvertnes atverei. Aizskrūvējiet tvertni ciet. 
Lai uzsāktu ierīces darbību, vienkārši apgrieziet to otrādi, ar malšanas nodalījumu uz 
leju. Lai regulētu garšvielu raupjumu un graudu lielumu, pagrieziet malšanas nodalījuma 
atverē esošo slēdzi. Pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā, lai veidotu smalkākas 
daļiņas, un grieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai veidotu lielākas daļiņas. 
Dzirnaviņas ir aprīkotas ar zilām LED gaismas diodēm, kas automātiski ieslēdzas līdz ko 
dzirnaviņas sāk darboties. IERĪCES KOPŠANA: Ierīces ārpusi iespējams tīrīt izmantojot 
mitru un saucu drānu. Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas rīkus vai ķīmiskas 
vielas. Garšvielu tvertni iespējams tīrīt izmantojot siltu ūdeni un trauku mazgāšanas 
līdzekli. Pirms atkārtotas lietošanas, pārliecinieties, ka garšvielu tvertne ir pilnībā sausa. 
Ierīci aizliegts gremdēt šķidrumos. Nemazgājiet ierīci (izņemot garšvielu tvertni) tekošā 
ūdenī, neļaujiet mitrumam vai papildu netīrumiem iekļūt ierīcē. Ja ierīcei rodas kāds 
darbības traucējums, nemēģiniet to labot vai remontēt patvaļīgi. GARANTIJA: Ierīces 
garantija neattiecas: ·Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas 
lietošanas rezultātā. ·Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas 
nodilumam). ·Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, 
nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). ·Uz bojājumiem, kas radušies 
ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. ·Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās 
krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. ·Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, 
neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs preci transportējot 
to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības 
veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar 
instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties. SERVISS: Ja jūsu 
ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, 
rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu 
vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs 
par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu 
remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remonti padara garantijas 
prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta 
veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto 
veiktspēju un lietošanas laikā mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju. TEHNISKĀ 
SPECIFIKĀCIJA: Materiāls – HDPE, Akrils, Keramika; Tvertnes Tilpums: 50 ml Barošana: 6x AAA baterijas 
(katrai no 2 ierīcēm); Izmērs: 20 x 6.5 x 6.5 cm.  
 


