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NEBEZPEČENSTVO pre deti

• Obalový materiál udržujte mimo dosahu 
detí. O. i. hrozí nebezpečenstvo udusenia! 

Dôležité upozornenia

• Mlynček je vhodný len na mletie ľanových 
semienok. Nie je vhodný na mletie 
čierneho korenia, soli, korenín atď.  
Mlecí mechanizmus sa môže poškodiť.

• Čerstvo pomleté ľanové semienka rýchlo 
oxidujú a potom zhorknú. Preto meľte  
len také množstvo ľanových semienok, 
 ktoré potrebujete a chcete spotrebovať  
v krátkom čase.  

• Mlynček na ľanové semienka po každom 
použití vyprázdnite a vyčistite.

 www.tchibo.sk/navody



Čistenie
  M  Pred prvým použitím a po každom ďalšom 
použití mlynček na ľanové  semienka 
 dôkladne vyčistite. Na tento účel rozoberte 
mlynček podľa opisu v časti „Rozloženie 
mlynčeka“.

  M  Mlecí lievik a slimákový dopravník  umyte 
horúcou vodou a jemným čistiacim 
 prostriedkom na riad. Opláchnite ich 
veľkým množstvom čistej vody. Mlecí  
lievik a slimákový dopravník sú vhodné  
aj do umývačky riadu. 

  M  Veko a nádobku na melivo poutierajte 
mierne navlhčenou utierkou nepúšťajúcou 
vlákna. Drevené diely mlynčeka sa nesmú 
umý vať ani čistiť v umývačke riadu.  

  M  Skôr než mlynček na ľanové semienka 
znovu zložíte, nechajte všetky diely  dobre 
uschnúť.

 Nepoužívajte ostré ani abrazívne čistiace 
prostriedky.  



veko

nádobka na melivo

slimákový dopravník

mlecí lievik

Prehľad (obsah balenia)



Rozloženie mlynčeka

1. Vytiahnite veko a príp. vyprázdnite 
 nádobku na melivo.

2. Mlynček obráťte, 
 mlecí lievik odtočte  
v smere  hodinových 
ručičiek a vyberte. 

3. Vyberte slimákový dopravník.

 Slimákový dopravník sa nedá vybrať, 
keď sa na mlynčeku  nachádza veko.

  M Pri skladaní postupujte v opačnom 
 poradí.



  M

Click!

Mlecí lievik 
 pritom zatočte  
proti smeru 
 hodinových 
ručičiek.  
Musí sa poču
teľne a citeľne 
zaistiť.



Naplnenie ľanových semienok

1. Vytiahnite veko. 

2. Naplňte nádobku  
na melivo.
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3. Veko znovu nasaďte.

Mletie
  M Nádobku na melivo pevne držte  
a vekom točte v smere hodinových 
ručičiek.

 Mlynček po každom použití 
 vyprázdnite a vyčistite.


