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NOSikkerhetshenvisninger
Dette apparatet er i samsvar med gjeldende 
sikkerhetsbestemmelser. Upassende bruk kan 
føre til alvorlige personskader eller materielle 
skader.

For en trygg omgang med apparatet skal føl-
gende sikkerhetshenvisninger følges:

 • Sjekk før bruk om apparatet har synlige ska-
der på utsiden, kabelen eller støpslet. Ikke ta 
apparatet i bruk dersom det er skadet.

 • Reparasjoner skal kun utføres av fagfolk el-
ler av kundeservice hos Graef. Det kan oppstå 
betydelige fare for brukeren dersom repara-
sjonen er mangelfull. I tillegg mister garan-
tien sin gyldighet.

 • Under garantiperioden er det bare kundeser-
vice hos Graef som har lov til å utføre repara-
sjoner, ellers har man intet krav på garantiy-
telser ved etterfølgende skader.

 • Defekte komponenter skal kun skiftes ut med 
originale reservedeler. Kun med originale de-
ler kan det garanteres at sikkerhetskravene 
er oppfylt.

 • Apparatet skal bare benyttes av personer med 
reduserte fysiske, sensoriske eller mentale 
evner, eller som mangler erfaring og/eller 
kunnskap, dersom disse holdes under oppsyn 
eller gis opplæring i trygg bruk av apparatet 
og har forstått hvilke farer som kan være for-
bundet med bruken.

 • Det er ikke tillatt for barn å benytte appa-
ratet. Apparatet og ledningen skal ikke være 
innenfor rekkevidde av barn.

 • Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de 
ikke leker med apparatet.

 • Strømmen skal frakobles når apparatet ikke 
er under oppsyn, når det bygges sammen el-
ler tas fra hverandre, eller når det skal ren-
gjøres.

 • Det er ikke meningen at apparatet skal be-
nyttes sammen med en ekstern timer eller en 
separat fjernkontroll.

 • Dette apparatet er ment å skulle benyttes i 
husholdningen og til lignende anvendelse, 
som for eksempel: på felleskjøkken for butik-
ker og kontorer, i landbruksanlegg, for gjes-
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ter på hoteller, moteller og andre boinnret-
ninger, samt i pensjonater med frokost..

 • Ledningen skal alltid trekkes ut av stikkon-
takten med grep i støpselet og ikke etter ka-
belen.

 • Støpselet skal ikke berøres med fuktige hen-
der.

 • Apparatet skal ikke bæres i tilkoblingskabe-
len.

 • Apparatet skal aldri transporteres mens det 
er i bruk. 

 • Strømmen skal frakobles når apparatet ikke 
er under oppsyn, når det bygges sammen el-
ler tas fra hverandre, eller når det skal ren-
gjøres.

 • Apparatet er utelukkende ment til å male 
kaffebønner. 

 • Emballasjen skal ikke benyttes til lek. Det 
kann medføre kvelningsfare.

 • For å unngå personskader og materielle ska-
der skal du merke deg henvisningene som om-
handler kravene til monteringsstedet og ap-

paratets tilkobling til strømnettet.

 • Du skal ikke forsøke å kverne allerede kver-
net kaffe om igjen. 

Før første gangs bruk
Rengjør alle delene slik det er beskrevet i ”Ren-
gjøring og stell”.

Pakke ut apparatet
For å pakke ut apparatet går du frem som føl-
ger:

 • Åpne pakken og ta apparatet ut av esken. 

 • Fjern all emballasjen. 

 • Fjern eventuelle etiketter på apparatet (bort-
sett fra typeskiltet).

Krav til monteringsstedet
For at apparatet skal kunne fungere trygt og 
feilfritt stilles følgende krav til monteringsste-
det:

 • Apparatet må stilles på et fast, flatt, vann-
rett, sklisikkert og varmefast underlag med 
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NOtilstrekkelig bæreevne. 

 • Velg et monteringssted som gjør at barn ikke 
kan berøre apparatet.

 • Apparatet er ikke ment å skulle bli montert i 
veggen eller i et skap. 

 • Apparatet skal ikke plasseres i varme, våte 
eller fuktige omgivelser. 

 • Stikkontakten må være lett tilgjengelig slik 
at man i en nødsituasjon raskt kan trekke ut 
støpselet.  

 • Apparatets sikkerhet er kun garantert når det 
er tilkoblet en stikkontakt med jordingskabel. 
Det er forbudt å benytte apparatet tilkoblet 
en stikkontakt uten jording. Ved tvil lar du en 
kompetent elektriker gjennomgå husinstalla-
sjonen. Produsenten overtar intet ansvar for 
skader som skyldes manglende eller kuttet 
jordingskabel..

Innstilling av malegrad 
Gjennom de ulike innstillingene av malegrad 
kan du endre kornstørrelsen hos kaffepulveret. 

Det kan ikke gis nøyaktig informasjon om fin-
hetsgrad her, ettersom mange ulike faktorer 
virker inn, som f.eks. kaffetyper / -bønner, 
romtemperatur, personlig smak, etc..

Generelt kan man si at man for espresso velger 
en finere innstilt finhetsgrad, for filterkaffe en 
middels innstilt finhetsgrad og for French Press 
en grovere innstilt finhetsgrad.  

Merk:
 • Jo finere kaffe, desto lengre vare kverningen.  

 • Når du benytter et svært fint finhetsgrad kan 
det forekomme at kaffen kleber. Dersom di-
verse klumper av kaffepulver blokkerer kver-
neverket kan du banke på kaffebønnebehol-
deren.

Kverning av kaffe med kontinuerlig funksjon
 • Sett støpslet inn i stikkontakten.

 • Fyll kaffebønnebeholderen med kaffebønner. 

Merk: Bruk bare hele kaffebønner.

 • Still inn ønsket finhetsgrad.  

 • Sett kaffepulverbeholderen under utløpet.
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 • Sett bryteren „ON“.

 • Etter at du har oppnådd ønsket mengde kaf-
fepulver setter du bryteren „OFF“.      

Kaffe kvernes direkte i portafilteret
 • Sett valgfritt inn det store eller det lille por-
tafilteret. 

 • Hold portafilteret mellom portafilterfestene.

 • Still inn ønsket finhetsgrad.

 • Sett bryteren på „AUTO“.

 • Trykk portafilteret mot kontaktbryteren mel-
lom portafilterfestene.

 • Straks portafilteret er fylt tilstrekkelig trek-
ker du dette tilbake.

Rengjøring
Gammel kaffe som forblir i apparatet kan føre 
til oksidering. Dette påvirker i så fall resultatet 
av tilberedelsen på negativt vis og forårsaker 
en ubehagelig, harsk smak. Apparatet bør alltid 
være i ordentlig stand slik at det alltid kan ga-
rantere en optimal espresso. 

Rengjør apparatet minst 1 gang i uken.

Trekk alltid ut støpslet før hver rengjøring. 

 • Rengjør apparatets utsiden med en myk, fuk-
tet klut. Ved omfattende smuss kan et skån-
somt rengjøringsmiddel benyttes.

 • Ta av kaffebønnebeholderen. Påse at gjen-
nomflyten av kaffebønner på kaffebønnebe-
holderen er lukket. Hold fast kvernhjulet og 
trykk kaffebønnebeholderen nedover og drei 
den mot klokken.

 • Ta de ubenyttede bønnene og oppbevar disse 
i en lufttett beholder slik at de beholder sin 
aroma. 

 • Rengjør kaffebønnebeholderen og kaffebe-
holderen i varmt vann med noe rengjørings-
middel.

 • Tørk deretter begge beholderne godt. 

Rengjøring av kverneverket
 • Trekk ut støpslet.

 • Fjern kaffebønnenes beholder slik det er be-
skrevet i ”Rengjøring”.
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NO • Drei kvernhjulet mot klokken til pilen ligger 
til høyre ved siden av ”FINE” over den første 
pilen på apparatets bakside.

 • Trykk nå på frigjøringsknappen og drei kvern-
hjulet videre til den øverste pilen peker over 
den andre pilen på baksiden av motorblok-
ken. 

 • Ta vekk kvernhjulet og det øverste kverne-
verket.

 • Ta vekk det øverste kverneverket og rengjør 
dette med den vedlagte børsten.

 • Rengjør også det underste kverneverket med 
børsten.

 • Sett kvernhjulet på motorblokken etter ren-
gjøringen.

 • Pilen til høyre for ”FINE” skal i den forbin-
delse peke mot den andre pilen (Align).

 • Sett deretter inn det øverste kverneverket. 
Drei på dette til det faller inn i kvernhjulet.

 • Drei kvernhjulet med klokken til ønsket fin-
hetsgrad.

Merk:

For å teste om kverneverket er korrekt satt inn 
kan du forsøke å dra ut kverneverket ved me-
tallringen. Det skal nå ikke lenger være mulig å 
ta ut kverneverket.

 • Sett igjen kaffebønnebeholderen på appara-
tet.

 

Justering av kverneverket
Gjennom justeringen av kverneverket kan du 
velge grovere eller finere finhetsgrad. 

Her går du frem som følger:

 • Ta vekk det øverste kverneverket.

 • Skru ut de små skruene med en skrutrekker.

 • Drei nå kverneverket et skritt til høyre (gro-
vere) eller til venstre (finere). 

 • Skru inn skruene igjen.
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 • Sett inn malverket igjen.

 • Gjenta justeringen som ble beskrevet oven-
for dersom finhetsgraden fremdeles ikke er 
fin eller grov nok for deg.

Kundeservice
Dersom det skulle oppstå en skade på ditt ap-
parat fra Graef kan du henvende deg til din for-
handler eller til kundeservice hos Graef.

Deponering
Dette produktet skal ikke kastes sammen med 
det normale avfallet ved utløpet av sin leve-
tid. I stedet skal det leveres inn hos et inn-
samlingssted for resirkulering av elektronisk 
husholdningsavfall. Symbolet på produktet og 
i bruksanvisningen gir en henvisning om dette. 

Materialene produktet er laget av kan resirkule-
res ut fra sin merking.. Du yter et viktig bidrag 
til beskyttelse av miljøet vårt ved å bidra til re-
sirkulering eller andre former for ny utnyttelse 
av gamle apparater og deres komponenter og 
materialer. Vennligst spør den lokale forvaltnin-
gen om hva som er det ansvarlige innsamlings-
stedet.

2 års garanti
For dette produktet påtar vi oss 24 måneders 
produsentgaranti, beregnet fra salgsdatoen, for 
mangler som kan tilbakeføres til produksjons-
feil eller materielle mangler. Dine rettslige 
garantikrav i henhold til § 439 ff. i den tyske 
BGB-E forblir upåvirket av denne reguleringen. 
Garantien omfatter ikke skader som oppsto som 
følge av upassende håndtering eller bruksområ-
der, samt mangler som kun i beskjeden grad på-
virker apparatets funksjon eller verdi. Dessuten 
påtar vi oss intet ansvar for skader som oppstår 
som følge av manglende eller utilstrekkelig av-
kalkning og tilsyn. I slike situasjoner går tilsva-
rende garantien tapt. Videre er transportskader 
som vi ikke er ansvarlige for heller ikke omfat-
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NOtet av garantien. Skader som ble forårsaket av 
en reparasjon som ikke ble utført av oss eller 
en av våre representanter vil tilsvarende ikke 
være omfattet av garantien. Ved berettigede 
reklamasjoner kommer vi etter eget skjønn til å 
velge mellom en reparasjon av det mangelfulle 
produktet eller å bytte ut dette med et produkt 
uten mangler.


