
Wiedza Peugeota została nagrodzona prestiżową 
pieczęcią Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). 
Dowód uznania ze strony rządu powołanego w celu 
wyróżnienia francuskich firm posiadających 
wybitne umiejętności rzemieślnicze i przemysłowe.

Młynek posiada 2-letnią gwarancję od daty
zakupu i dożywotnią gwarancję producenta na 
mechanizm. Nie obejmuje ona normalnego 
zużycia, niewłaściwego użytkowania bądź 
uszkodzeń mechanicznych.

Gwarancja

Czyszczenie i konserwacja

KRONOS
MŁYNEK DO KAWY

www.peugeot-saveurs.com

Zbiornik można czyścić pod wodą, usuwając 
antypoślizgową podstawę. 
Uwaga: młynka nie należy myć w zmywarce do 
naczyń ani pod bierzącą wodą. 
Czyść młynek regularnie miękką ściereczką. LANKA

MŁYNEK DO LASEK CYNAMONU

Czyszczenie i konserwacja

Aby cieszyć się produktem przez dłuższy czas, 
okresowo należy czyścić go z zewnątrz tylko 
miękką, suchą ściereczką. 

Młynek nie powinien mieć kontaktu z żadnymi 
płynami, w tym wodą i środkami czyszczącymi; 
nie można myć w zmywarce.

Trzymaj z dala od światła i wilgoci.

www.peugeot-saveurs.com

Młynek-shaker prezentuje innowacyjne połączenie 
funkcji zgniatania i mielenia. Laska cynamonu jest 
najpierw miażdżona przez kulkę shakera. Małe 
kawałki następnie przechodzą przez mechanizm 
i zostają zmielone na drobny proszek, 
aby w pełni uwolnić wszystkie unikalne smaki świeżo 
zmielonego cynamonu.

Używaj tylko cynamonu (maks. 6 cm - 2 cale).  

Używaj jednej laski cynamonu. W razie potrzeby 
złam cynamon przed użyciem. 

Nie używaj młynka do mielenia innych przypraw 
tj. pieprzu, soli itp.



Młynek został specjalnie zaprojektowany, aby 
poprawić smak kawy. Młynek do kawy jest 
przeznaczony wyłącznie do kawy palonej i nie 
nadaje się do kawy zielonej.
Zmielona kawa może być statyczna i przyczepiać 
się do ściany zbiornika lub mechanizmu młynka. 
Aby usunąć te resztki, wystarczy poczekać chwilę 
i lekko stuknąć w młynek dłonią.

Wskazówki

Ustaw poziom mielenia do odpowiedniego 
typu kawy

Przypnij młynek

Odepnij młynek i zbierz zmieloną kawę

Napełnij ziarnami kawy

Imbryk

Espresso

Filtr 

Ekspres 
elektryczny

Parzenie 
na zimno

Mokka

Tłokowy ekspres 
do kawy 

Min.

Max
.

Stopnie mielenia kawy

Odkręć i zdejmij pokrywę

Napełnij młynek

Energicznie potrząśnij Obróć młynek o 180° 
i potrząśnij jeszcze raz

Możesz już zmielić
 przyprawę

Zabezpiecz górną 
część

BEZPIECZEŃSTWO

•  Przechowuj młynek w miejscu trudnodostępnym 
dla dzieci

• Kulkę przechowuj w młynku (shakerze). Nie powinna być 
przechowywana lub używana poza młynkiem.

• Przed miażdżeniem laski cynamonu należy upewnić się, 
że góra i dół młynka jest właściwie zablokowana.

• Producent nie ponosi odpowiedzialności wynikającej 
z jakiegokolwiek nadużycia, lub użytkowania niezgodnie 
z instrukcjami.

GWARANCJA

Młynek posiada 2-letnią gwarancję od daty zakupu 
i dożywotnią gwarancję producenta na mechanizm. 
Nie obejmuje ona normalnego zużycia, niewłaściwego 
użytkowania bądź uszkodzeń mechanicznych.


