Návod na použití
Salzburský vločkovač
Čerstvé müsli z kvalitních obilovin je skvělým startem do nového dne, plného energie a
zdraví, pro Vás i Vaše děti. Pouze při konzumaci čerstvých vloček nedochází ve Vašem müsli ke
ztrátě cenných vitamínů, minerálů a enzymů. Máte kontrolu nad kvalitou zrníček.
Válce vločkovače jsou vyrobeny z prvotřídní oceli neobsahující nikl. Díky důmyslně
provedenému mechanismu, vytvoříte automaticky vločky optimální velikosti. Další předností
vločkovače je sběrná nádobka na vločky, jednoduchá obsluha a kvalitní provedení z masivního
dřeva. Užijte si zdravá rána s čerstvými, zdravými vločkami. Vločky můžete také přidávat do
chlebového těsta, sušenek, sladkého pečiva, do kaše, polévek a omáček, karbanátků nebo zamíchat
vločky do potravy Vašich domácích zvířat.
Před prvním použitím :
•

Připevněte vločkovač na pevné místo (stůl, kuchyňská deska,...) pomocí přiložené svorky.

•

Našroubujte rukojeť do vločkovače.

•

Vložte nádobku na sběr vloček do vločkovače.

Co všechno můžete vločkovat :
Všechny druhy obilovin jako oves, ječmen, pšenici, žito, lněné semínko, mák.
Tip : Chcete-li získat extra velké vločky, doporučujeme Vám obiloviny umýt (propláchnou vodou)
a usušit je až po vločkování.
Nerezové válce vždy automaticky nastaví ideální tlak pro Vaše vločky.
Čištění :
Pomocí malého kartáčku vyčistěte válce vločkovače. Vločkovač nemyjte! Dřevěné části vločkovače
stačí otřít vlhkým hadříkem.
Problémy a řešení :
•

Pokud točíme klikou naprázdno – zrníčko mohlo zablokovat vstup, jednoduče na zrníčka lehce
přitlačte, aby se dostaly mezi válce.
•

Válce nemohou chytit zrníčka – pohněte klikou trochu zpět do protisměru točení a pomalu
začněte točit dopředu dokud neucítíte, že se zrníčko chytilo mezi válce.
•

Válce jsou mastné a špinavé – vyčistěte je.

Rada : Pokud semelete suché zrna poté, co jste mleli mokré zrní či olejnaté semena – válce se
vyčistí.
Oves : Každá obilovina má specifické vlastnosti, které podporují a upevňují naše zdraví. Pro náš
život jsou tyto potraviny naprosto nezbytné. Oves patří k základním obilovinám a vždycky, po
celou lidskou historii, byl do potravy zařazován pro vysokou energetickou hodnotu. Nezpůsobuje
obezitu, ale naopak, zvyšuje energetickou výkonnost organizmu. Obsahuje složité cukry, které mají
pro nás zásadní význam. Doplňují širokou paletu nejrůznějších minerálů, vitaminů, bílkovin
důležitých pro zdravý život. Oves má velmi kvalitní složité cukry, které se rozkládají v zažívacím
traktu plynule a vstřebávají se podle potřeby organismu. Na rozdíl od cukru jednoduchého (řepný
cukr) nezatěžují slinivku břišní ani jiné orgány. Lidé zjistili, že dává sílu na delší dobu. Proto dnes
například horolezci a jiní výkonní sportovci zařazují do své potravy ovesné produkty.
Na vločky je nejchutnější, jelikož obsahuje nejvíce olejnatých složek :)

ZÁRUČNÍ LIST
Datum prodeje :

Kupující :

Typ :

Záruční doba : 2 roky / 5 let / 12 let

___________________________________________________________________________________________
Záruční podmínky a reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho
nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Pokud se u přístroje v záruce
objeví vada, je třeba jej zaslat na naši adresu viz.www.mlynky-na-obili.cz, k posouzení nároku na reklamaci. Přístroj musí být
pojištěn a řádně zabalen tak, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. Za takto vzniklá poškození nenese dodavatel odpovědnost. K
přístroji musí být přiložen popis závady s kontaktními údaji zákazníka a kopie záručního listu. Záruka se nevztahuje na běžné
opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a
nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není
záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv
pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Dodavatel či servisní středisko posoudí
oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.
Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží případně mu bude zasláno, dle dohody obou stran. Lhůta pro
vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Prodejce :

Výrobce : Original Salzburger Grain Mills AGRISAN Gmbh
A – 5400 Hallein, Gasteigweg 25, Austria

