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KLANTENSERVICE
Jaar3

GARANTIE

Zout- en 
pepermolen
met kantelstarter
GT-GSPM-01

Overzicht Inhoud
Zout- en pepermolen
6 batterijen type  LR03 (AAA) / 
1,5 V 
Gebruiksaanwijzing 
Garantie

Veiligheid
Lees de volgende aanwijzingen 
aandachtig door en bewaar deze 
gebruiksaanwijzing, voor het 
geval u later iets wilt nalezen. Als 
u het artikel aan iemand anders 
doorgeeft, doe er dan ook deze 
gebruiksaanwijzing bij. 

Symbolen

Gebruiksdoel
Het apparaat wordt gebruikt 
voor het malen van zout en 
peper.
Het apparaat is ongeschikt voor 
zakelijk of huishoudelijk gebruik 

in keukens, voor medewerkers in 
winkels, kantoren en op andere 
zakelijke terreinen, in agrarische 
hoeven, door klanten in hotels, 
motels of andere wooninstellin-
gen of in bed-and-breakfast-
pensions.

Dit apparaat kan door 
kinderen vanaf 8 jaar 
en ouder en ook door 
personen met vermin-
derde fysieke, sensori-
sche of mentale capaci-
teiten of een gebrek 
aan ervaring en/of ken-
nis worden gebruikt, 
als er toezicht op hen is, 
of als ze instructies 
hebben gekregen met 
betrekking tot het veili-
ge gebruik van het ap-
paraat en de daaruit 
voortvloeiende geva-
ren hebben begrepen. 
De reiniging en het on-
derhoud door de ge-
bruiker mogen niet 
door kinderen worden 

uitgevoerd, tenzij ze 8 
jaar of ouder zijn en ze 
onder toezicht staan.
Houd het apparaat weg 
van kinderen jonger 
dan 8 jaar.
Kinderen mogen niet 
met het apparaat spe-
len.

Gevaar voor kinderen 
Batterijen kunnen levensge-
vaarlijk zijn als ze worden inge-
slikt.
Bewaar de molen en de batte-
rijen daarom onbereikbaar 
voor kleine kinderen. Als 
iemand een batterij heeft 
ingeslikt, moet er onmiddellijk 
medische hulp worden inge-
roepen.
Houd kinderen uit de buurt 
van verpakkingsmateriaal. Bij 
inslikken is er gevaar voor ver-
stikking.  

Gevaar voor letsels
Batterijen mogen niet worden 
opgeladen, niet met andere 
middelen worden gereacti-
veerd, niet uit elkaar worden 

genomen, niet in het vuur 
worden gegooid of worden 
kortgesloten. Brand- en explo-
siegevaar!
Bij batterijen: Voorkom dat 
batterijvloeistof in contact 
komt met huid, ogen en slijm-
vliezen.
Bij contact met batterijzuur 
moet u de betreffende plaat-
sen onmiddellijk met over-
vloedig schoon water afspoe-
len en onmiddellijk een arts 
raadplegen.

Let op: materiële schade
De molen of delen daarvan 
mogen niet in water of andere 
vloeistoffen worden gedom-
peld. Het artikel wordt hier-
door beschadigd.
Haal de batterijen uit de molen 
als ze verbruikt zijn of als u de 
molen voor langere tijd niet 
gebruikt. Zo voorkomt u scha-
des, die door leeglopen kun-
nen ontstaan.
Stel batterijen niet bloot aan 
buitengewone omstandighe-
den, door deze bijv. op radia-
toren of in direct zonlicht te 
bewaren. Verhoogd leegloop-
risico!

Controleer of u de batterij, 
betreffende polariteit, er juist 
heeft ingelegd (+/-), om 
beschadiging van het appa-
raat te voorkomen. 
Explosiegevaar!
Reinig voor het plaatsen de 
batterij- en apparaatcontacten 
zo nodig. Explosiegevaar!
Vervang altijd alle batterijen. 
Gebruik geen batterijen van 
verschillende types, merken of 
met verschillende capaciteit. 
Explosiegevaar!
Vul het maalgoedreservoir tot 
max. 80 %, zie “Vullen met 
maalgoed” en let op de MAX-
markering. Door vochtigheid 
kunnen de zoutkristallen uit-
zetten, waardoor de houder 
uit elkaar kan barsten.
Schakel de molen alleen in als 
deze met maalgoed (zout of 
peper) is gevuld. Anders kan 
het maalwerk beschadigd 
raken.

Breng geen veranderingen 
aan in het apparaat. Laat repa-
raties uitsluitend door een 
vakman uitvoeren en let op de 
garantiebepalingen. Door 
ondeskundige reparaties kan 
het apparaat worden bescha-
digd.
Gebruik in geen geval harde, 
krassende of schurende reini-
gingsmiddelen en dergelijke 
om de molen te reinigen. Hier-
bij zouden de oppervlakken 
kunnen worden bekrast.

Uitpakken en de 
inhoud van de levering 
controleren
1. Neem alle delen uit de ver-

pakking.
2. Controleer of de molen 

beschadigingen vertoont. Als 
dit het geval is, mag u de 
molen niet gebruiken. Neem 
contact op met ons service-
center. De contactgegevens 
vindt u op het garantiebewijs.

3. Controleer of alle onderdelen 
aanwezig en onbeschadigd 
zijn.

4. Verwijder alle verpakkingson-
derdelen en maak de molen 
schoon (zie "Reinigen").

Batterijen plaatsen/
vervangen
1. Houd de behuizingsring vast.

2. Draai de afsluitdop met de 
andere hand tegen de wijzers 
van de klok in tot aan de aan-
slag.

De markering op de af-
sluitdop moet naar het 
open-slotsymbool wij-
zen.

3. Trek de afsluitdop naar 
boven. 

4. Verwijder zo nodig de oude 
batterijen. Houd u aan de 
afvoerinstructies.

5. Plaats zes batterijen (zie 
"Technische gegevens" voor 
het type) zoals aangegeven 
op de afbeelding hierboven 
en zoals afgebeeld op het 
apparaat.
Let op de juiste polariteit (+/-).

6. Zet de afsluitdop er weer op 
en draai deze met de wijzers 
van de klok mee tot de aan-
slag.  

De markering op de af-
sluitdop moet naar het 
gesloten-slotsymbool 
wijzen.

1 Instelknop voor maalgraad
2 Verlichting
3 Afsluitdop
4 Behuizingsring
5 Maalgoedreservoir

1

2

3

4

5 Dit symbool in combi-
natie met het signaal-
woord LET OP waar-
schuwt voor materiële 
schade.
Dit symbool geeft aan 
dat er nuttige aanvul-
lende informatie is.

GEBRUIKSAANWIJZING

5959                          

gt-support@
teknihall.be

0900 / 44 666 44

23059597

PO51002155
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Met maalgoed vullen
1. Houd de behuizingsring vast.
2. Draai met de andere hand het 

maalgoedreservoir met de 
wijzers van de klok mee en 
verwijder het.

3. Vul het maalgoedreservoir tot 
max. 80 % met zoutkristallen 
of peperkorrels. 
Let op de MAX-markering.

4. Draai het maalgoedreservoir 
tegen de wijzers van de klok 
in en tot aan de aanslag in de 
behuizingsring.

De molen is nu klaar voor 
gebruik.

Gebruik
LET OP - 
materiële schade
Schakel de molen alleen 
in als deze met maalgoed 
(zout of peper) is gevuld. 

Het voordeel van een molen is 
dat u het zout of de peper pas 
maalt als u de kruiden nodig 
heeft. Daardoor hebben de krui-
den meer aroma. 

Houd de molen boven het 
voedsel dat moet worden 
gekruid en kantel hem dan 
zoals hierboven aangegeven. 

Zodra de molen ongeveer hori-
zontaal staat, worden het maal-
mechanisme en de verlichting 
respectievelijk in- of weer uitge-
schakeld.

Als de molen blokkeert, 
is de molen verstopt. 
Schud de molen in dit 

geval een beetje en gebruik dan 
zoals hierboven beschreven.

Maaldikte instellen

Draai het instelwiel in het 
midden van het maalwerk in 
de betreffende richting. 

Grove maaldikte
– Tegen de wijzers van de 

klok in draaien.
Fijne maaldikte

– In de richting van de 
wijzers van de klok draaien.

In de richting van de wij-
zers van de klok draaien 
Door het instelwiel met 

de klok mee tot aan de aanslag 
te draaien, kunt u het maalwerk 
ook helemaal sluiten. Breng de 
molen dan niet in een horizon-
tale positie. De molen zou dan 
automatisch ingeschakeld 
worden en na korte tijd zou 
het maalmechanisme onbruik-
baar worden. 

Reinigen
LET OP - 
materiële schade
De molen of delen daar-
van mogen niet in water 
of andere vloeistoffen 
worden gedompeld. 

1. Veeg de molen met een 
zachte, iets vochtige doek 
schoon.

2. U kunt het maalgoedreservoir 
reinigen in mild afwaswater. 
Daarna goed laten drogen.

3. Voor het verdere onderhoud 
van de edelstaaloppervlakken 
gebruikt u een algemeen ver-
krijgbaar verzorgingsproduct 

voor edelstaal. Houd u aan de 
opgaves van de fabrikant op 
de verpakking van het verzor-
gingsproduct.

Opslaan
Als u de molen langere tijd niet 
gebruikt:
1. Verwijder de batterijen.
2. Verwijder het maalgoed uit 

de maalgoedhouder.
3. Bewaar de molen op een 

droge en vorstvrije plek. 

Transporteren
Verwijder indien mogelijk de 
batterijen voor het transport. 
Zodra de molen zich in een hori-
zontale positie bevindt, schakelt 
hij zich automatisch in. 
Anders kunt u de molen in een 
vaste, rechtopstaande positie 
transporteren om te voorkomen 
dat deze automatisch wordt 
ingeschakeld.

Fout + oplossing
Werkt niet.

– Batterijen leeg?
– Batterijen met verkeerde 

polariteit geplaatst?
– Molen voldoende gekan-

teld?
Molen werkt, maar er komt 
niets uit.

– Instelwiel voor maaldikte 
per ongeluk tot aan de 
aanslag gedraaid?

Als een of meerdere 
lampjes niet meer bran-
den, is het niet mogelijk 
om ze te vervangen.

Technische gegevens
Model:
Zout- en pepermolen  
GT-GSPM-01
9 V , 1 A
Batterijen:
6x 1,5 V , Typ LR03 (AAA)
Omdat onze producten voortdu-
rend verder ontwikkeld en ver-
beterd worden, zijn wijzigingen 
in het design en technische ver-
anderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan 
ook als pdf-bestand van onze 
homepage www.gt-support.de 
worden gedownload.

Conformiteits-
verklaring
De conformiteit van het product 
met de wettelijk voorgeschre-
ven normen wordt gewaar-
borgd.
De volledige conformiteitsver-
klaring en de gebruiksaanwij-
zing vindt u via internet op 
www.gt-support.de.

Verkocht door 
(Geen serviceadres!):

Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstr. 19

20095 Hamburg
Duitsland

Afvoer
Oude apparaten mogen 
niet in het normale huis-
vuil worden wegge-
gooid.

In overeenstemming met richt-
lijn 2012/19/EU moet het appa-
raat aan het einde van zijn 
levensduur via een geregelde 
afvoer worden verwijderd. Daar-
bij worden de in het apparaat 
aanwezige waardevolle stoffen 
verder doorgeleid voor herge-
bruik en wordt belasting van het 
milieu voorkomen. Breng het 
oude apparaat naar een inza-
melpunt voor elektronisch afval 
of een hergebruikcentrum. 
Neem de batterijen uit het appa-
raat voordat u het weggooit, en 
voer deze afzonderlijk af.

Batterijen en accu's 
horen niet in het huisvuil.
Elke verbruiker is wette-

lijk verplicht, batterijen en accu's 
bij een inzamelpunt van zijn 
gemeente, zijn wijk of in de han-
del af te geven.
Alle batterijen en accu's kunnen 
daardoor milieuvriendelijk wor-
den verwijderd.

Batterijen en accu's die schade-
lijke stoffen bevatten, zijn met 
dit teken en door chemische 
symbolen gekenmerkt.
Gooi ook de verpakkingsmateri-
alen weg in overeenstemming 
met de milieueisen, door ze 
soort bij soort in de beschikbaar 
gestelde inzamelcontainers te 
gooien. Neem voor nadere infor-
matie contact op met uw plaat-
selijke afvalverwijderingsbedrijf 
of uw gemeentebestuur.
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