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Napełnianie młynka

Dostosowanie mielenia

Obsługa dotykowa

Młynki firmy PEUGEOT używane są w kuch-
niach na całym świecie od blisko 200 lat 
sta jąc się ikoną francuskiej kuchni. Większość 
cyklu produkcyjnego odbywa się w fabryce 
PEUGEOT w Quingey znajdującej się w depar-
tamencie Doubs w Burgundii. Dzięki pełnej 
kontroli produkcji mechanizmy mielące młyn-
ków objęte są dożywotnią gwarancją. 
W młyn kach Peugeot używane są autorskie 
mechanizmy mielące dedykowane do róż-
nych rodzajów przypraw.

MARKA PEUGEOT  
posiada w ofercie:

Akcesoria do przypraw
Młynki do pieprzu  
Młynki do soli oraz wilgotnej soli morskiej 
Młynki do gałki muszkatołowej 
Młynki do papryczki chili  
Młynki do siemienia lnianego  
Zestawy do przypraw

Akcesoria do kawy
Młynki do kawy 
Zaparzacze do kawy

Akcesoria do wina
Korkociągi 
Kieliszki do degustacji 
Karafki 
Torby chłodzące Pojemniki 
Degustator do whisky

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM MŁYNKA 
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i postę-
puj zgodnie ze wskazówkami, aby zapobiec 
spadkowi jakości produktu. Sprawdź swój 
młynek, aby upewnić się, że nie ma żadnych 
widocznych uszkodzeń spowodowanych 
transportem. Konserwacja powinna ogra-
niczać się do czyszczenia młynka i procedur 
opisanych w instrukcji. Wszelkie inne czynno-
ści muszą być wykonywane przez specjalistę. 
Wszelkie nieprawidłowo wykonane naprawy 
mogą skutkować szkodą dla użytkownika.

Producent nie ponosi odpowiedzialności 
wynikającej z nadużycia, użycia lub wykorzy-
stania niezgodnego z przeznaczeniem.

JAK KORZYSTAĆ Z MŁYNKA 
Wybrałeś młynek do pieprzu lub soli firmy 
Peugeot Electric. Ilustracje, które poprowa-
dzą Cię przez proces uruchomienia znajdują 
się na odwrocie tej instrukcji.

Instalowanie baterii

• Odłącz silnik od zbiornika 1.

• Wyjmij silnik, naciskając zaciski do środka  
za pomocą ostro zakończonego przedmiotu 
(np. ołówka...) 2a 2b.

• Umieść 6 wolnych od rtęci baterii alka-
licznych typu AAA / LR03 w przegrodzie. 
Uważaj, aby prawidłowo włożyć baterie, 
sprawdzając biegunowość styków i baterii 3.

• Aby umieścić silnik z powrotem na swoim 
miejscu, połącz je ze sobą, jak pokazano  
na schemacie 4.

• Zmiana położenia silnika 5a 5b.

Napełnianie młynka
Fiolka do przypraw służy, jako specjalny lejek 
do łatwego napełniania młynka. Naciśnij 
nasadkę na środku, aby otworzyć lejek przed 
pierwszym użyciem. 6. Wyjmij silnik i napełnij 
zbiornik 7.

Dostosowanie mielenia
Wybrałeś młynek U’Select z kontrolą miele-
nia. Wybierz spośród 6 poziomów mielenia 
lub ustaw regulację w pozycjach pośred-
nich, aby uzyskać nieskończoną ilość opcji 
smakowych 8.

Obsługa dotykowa
Twój młynek jest wyposażony w przycisk 
dotykowy. Aby użyć młynka, dotknij jednocze-
śnie korpusu i górnej części młynka 9.

PORADY & WSKAZÓWKI  

Młynek do pieprzu
Mechanizm młynka został specjalnie zaprojekto-
wany, aby wydobyć to, co najlepsze z czarnych, 
białych, zielonych, czerwonych i różowych 
ziarenek pieprzu, (jeśli są zmieszane maksy-
malnie do 15% jednego rodzaju). W młynku 
można także mielić nasiona pieprzu Sichuan 
i kolendry. Nie używaj młynka do żadnych 
innych przypraw ani soli. Maksymalna 
średnica ziaren to 6 mm.
Młynek do soli
Mechanizm młynka został specjalnie zapro -
jektowany, aby wydobyć to, co najlepsze  
z soli kamiennej (białej, różowej lub niebie -
skiej). Używaj młynka wyłącznie do suchych 
rodzajów soli o maksymalnej średnicy 4 mm.

• Nigdy nie zostawiaj zużytych baterii  
w młynku.

• Wyjmij baterie z młynka, jeśli nie będzie  
on używany przez dłuższy czas.

• Zawsze wymieniaj zużyte baterie na 6 no-
wych identycznych (tej samej marki) baterii 
alkalicznych typu AAA / LR03.

Poniżej przedstawiono przykłady sytuacji, 
których należy unikać, ponieważ mogą  
spowodować wyciek baterii:

• Młynek nieużywany, przechowywany przez 
kilka miesięcy.

• Data ważności baterii minęła.

• Stosowanie zużytych baterii.

• Narażenie na źródło ciepła.

W przypadku wycieku baterii, dla własnego 
bezpieczeństwa, załóż rękawice, aby wyjąć 
baterie.

KONSERWACJA

• Nigdy nie wkładaj młynka do żadnych  
płynów ani nie wkładaj go do zmywarki.

• Nie korzystaj z młynka mając mokre ręce.

• Nie wolno używać żadnych środków czysz-
czących ani detergentów do konserwacji 
młynka.

• Delikatnie i regularnie czyść młynek  
za pomocą miękkiej ściereczki (nie należy 
myć w zmywarce).

• Nie umieszczaj młynka w pobliżu źródła ciepła. 

• Przechowuj młynek z dala od światła  
i wilgoci.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
Firma PEUGEOT SAVEURS SNC -  
ZA La Blanchotte - 25440 Quingey, Francja, 
oświadcza, że ten młynek elektryczny spełnia 
wymagania dyrektyw europejskich: Kompa-
tybilności elektromagnetycznej 2014/30 / 
WE. RoHS 2011/65/WE. Dyrektywa DEEE  
2012/19/WE

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno 
wyrzucać razem z odpadami domowymi. 
Do celów recyklingu, wyjmij baterie, umieść 
je w pojemniku specjalnie na zużyty sprzęt 
elektryczny lub zwróć je sprzedawcy. Zapew-

niając odpowiednią utylizację tego produktu, 
pomagasz zapobiegać potencjalnym nieko-
rzystnym skutkom dla środowiska i zdrowia 
ludzkiego. 

GWARANCJA
Twój młynek jest objęty dwuletnią gwarancją 
od daty zakupu. Mechanizm firmy Peugeot 
objęty jest dożywotnią gwarancją. Gwarancje 
te nie obejmują normalnego zużycia, przy-
padkowego uszkodzenia lub użycia młynka 
niezgodnego z niniejszą instrukcją. Gwarancja 
jest nieważna bez dowodu zakupu (należycie 
wypełnionej karty gwarancyjnej, dowodu 
sprzedaży lub rejestracji na naszej stronie 
internetowej: peugeot-saveurs.com).
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