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Instrukce pro výrobu mlýnku na pepř a sůl ML-PP339 

Vlastnosti: 

Keramický mlecí mechanismus 
Nastavitelná hrubost mletí 
Lze vyrobit v pěti velikostech – 12,7 cm, 15,2 cm, 20,3 cm, 25,4 cm  
 
Požadované příslušenství: 
 
Forstnerův vrták 26 mm    (VRF-26.00) 
Forstnerův vrták 38 mm    (VRF-38.00) 
Nástavec na prodloužení Forstnerova vrtáku 270 mm 
4-čelisťové sklíčidlo  
Potřeby pro broušení a konečnou úpravu 
 
Požadované polotovar (viz obrázek B) 
• Polotovar: čtverec minimálně 64mm x délka 140 mm, 170 mm, 220 mm, 270 mm upravte 
podle potřeby) 
 
Příprava polotovaru 
• Namontujte polotovar mezi středy a nahrubo polotovar vysoustružte do požadovaného 
tvaru. 
• Upravte konce polotovaru, takže zůstane výsledná délka   

- Pro 12,7 cm je 121 mm 
- Pro 15,2 cm je 147 mm 
- Pro 20,3 cm je 198 mm 
- Pro 25,4 cm je 248 mm 

 
Vyřízněte 7 mm dlouhý rybinový čep na každém konci pro montáž do 4čelisťového sklíčidla. 
(Schéma A) 

Vrtání polotovaru (schéma B) 
• Namontujte polotovar do sklíčidla, uchyťte za rybinový čep. 
• Vyvrtejte průměr 37 mm, hloubka otvoru 9,5 mm.  
• Nyní vyvrtejte do poloviny polotovaru otvor 26 mm. 
• Otočte polotovar ve sklíčidle a zkontrolujte, zda běží správně a utáhněte to. 
• Vyvrtejte otvor 38 mm a hloubku 5 mm. 
• Vyvrtejte otvor 26 mm skrz celý polotovar. 
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 Pozor: 
• Hloubka otvorů musí být přesně vyvrtána, jinak mechanismus nebude fungovat. 
 
 
 
 
Soustružení mlýnku 

1. Vložte do vhodného sklíčidla nebo použijte vysoustružený dřevěný čep a zajistěte koníkem. 
2. Vytvoření čepu na soustružení. Použijte odpadní blok dřeva o průměru 50-70 mm a délce 50 

mm. Vysoustružte cca 35 mm dlouhý čep, aby těsně zapadl do průměru 26,2 mm vnitřního 
otvoru ve spodním dílu. Na čepu nechte malou opěrnou hranu. Vyzkoušejte dosednutí čepu 
k otvoru, dokud nedosáhnete správného uložení. 

3. Nasaďte polotovar na čep a otočte do požadovaného tvaru. Kdykoli je to možné, podepřete 
polotovar pomocí koníka. 
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Pozor: 
Vezměte prosím na vědomí, že čep polotovaru hlavy musí pasovat do otvoru spodního polotovaru 
bez jakékoli vůle. Volné uložení může způsobit, že mlecí mechanismus bude mimo střed, nebo 
způsobí vibrace při soustružení, což může vést k nežádoucímu výsledku nebo možnému zranění. 
Otočte polotovar do Vámi požadovaného tvaru.  
Broušením dokončete povrch a naneste povrchovou úpravu. 
Ujistěte se, že používáte bezpečnou povrchová úprava pro styk s potravinami. Na vnitřní části 
nenanášejte povrchovou úpravu. 

 
 
Sestavení  
 
(Seřaďte hotové díly podle schématu C) 
1. Do horní části přilepte vhodným lepidlem (CA, epoxid) horní misku 
2. Vložte držák mlecího mechanismu do spodní části základny. 
3. Umístěte hnací hřídel s pouzdrem brusky a bruskou a pružinou nahoru skrz základnu. 
4. Umístěte spodní držák mlýnku a přišroubujte. 
5. Zašroubujte matici, utažením a povolením lze regulovat hrubost mletí. 

 
. 
 


