
pl   Informacje o produkcie

Młynek do siemienia 
lnianego

Numer artykułu:  625 818

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 
119850FV002X00XII · 2021-10



NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci
• Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów 

opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpie
czeństwo uduszenia! 

Ważne wskazówki
• Młynek jest przeznaczony do mielenia  

wyłącznie siemienia lnianego. Produkt  
nie nadaje się do mielenia pieprzu, soli  
ani innych przypraw. Może to spowo do wać 
uszkodzenie mechanizmu mielącego. 

• Świeżo zmielone siemię lniane szybko się 
utlenia i jełczeje. Dlatego należy każdo
razowo mielić jedynie taką ilość siemienia 
lnianego, która jest aktualnie potrzebna  
i zostanie w krótkim czasie spożyta. 

• Po każdym użyciu należy opróżnić  
i dokładnie wyczyścić młynek do sie
mienia lnianego.

 www.tchibo.pl/instrukcje



Czyszczenie
  M  Przed pierwszym użyciem oraz po każdym 
kolejnym użyciu należy dokładnie wyczyścić 
młynek do siemienia lnianego. W tym celu 
należy rozebrać młynek na części, postę
pując zgodnie z opisem w rozdziale „Roz
bieranie młynka“.

  M  Lejek mechanizmu mielącego oraz ślimak 
 należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem 
łagodnego płynu do mycia naczyń. Następ
nie opłukać je dużą ilością czystej wody. 
Lejek mechanizmu mielącego oraz ślimak 
nadają się również do mycia w zmywarce.
  M  Pokrywkę oraz pojemnik na siemię lniane 
przetrzeć lekko zwilżoną, niestrzępiącą 
się ściereczką. Drewnianych elementów 
nie wolno myć ręcznie ani w zmywarce. 

  M  Przed ponownym złożeniem młynka do 
siemienia lnianego należy odczekać, aż 
wszystkie elementy całkowicie wyschną.

Nie należy używać ostrych lub rysujących 
powierzchnię środków czyszczących. 



pokrywka

pojemnik na siemię lniane

ślimak

lejek mechanizmu mielącego

Widok całego zestawu (zakres dostawy)



Rozbieranie młynka

1. Zdjąć pokrywkę młynka i w razie potrzeby 
opróżnić pojemnik na siemię lniane.

2. Odwrócić młynek, 
przekręcić lejek me
chanizmu mielącego 
w kierunku zgodnym  
z ruchem wskazówek 
zegara i zdjąć go.

3. Wyjąć ślimak.

 Kiedy pokrywka znajduje się na 
młynku, nie można wyjąć ślimaka  
z młynka.

  M Podczas składnia młynka należy  
postępować w odwrotnej kolejności.



  M

Click!

 Dokręcić  
przy tym lejek  
mechanizmu 
mielącego  
w kierunku 
przeciwnym  
do ruchu wska
zówek zegara.  
Musi się on  
 słyszalnie i  
wyczuwalnie 
zablokować.



Wsypywanie siemienia lnianego

1. Zdjąć pokrywkę  
młynka.

2. Napełnić pojemnik  
na siemię lniane.
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3. Ponownie nałożyć 
pokrywkę młynka.

Mielenie
  M Przytrzymując pojemnik na siemię 
lniane jedną ręką, drugą ręką obracać 
pokrywkę młynka w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara.

 Po każdym użyciu należy opróżnić  
i dokładnie wyczyścić młynek  
do siemienia lnianego.


