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Sikkerhedshenvisninger

cerede fysiske, følelsesmæssige eller men- DK
tale evner eller mangel på erfaring og/eller
viden, når de er under opsyn eller er blevet
vejledt med hensyn til den sikre brug af apparatet og har forstået de heraf resulterende
farer.

Dette apparat svarer til de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. En uhensigtsmæssig brug
kan dog føre til person- og tingskader.
Overhold de følgende sikkerhedshenvisninger
til den sikre omgang med apparatet:
●●

●●

●●

●●

●●

Kontrollér apparatet for ydre synlige skader
ved kabinettet, tilslutningskablet og -stikket.
Tag ikke et beskadiget apparat i drift.
Reparationer må kun udføres af en fagmand
eller af Graef-kundeservice. Ved uhensigtsmæssige reparationer kan der opstå betydelige farer for brugeren. Tilmed ophører garantikravet.
En reparation må kun udføres af Graef-kundeservice i garantiperioden, ellers består der
ikke noget garantikrav mere for efterfølgende skader.
Defekte dele må kun udskiftes med originalreservedele. Kun ved disse dele er der garanti
for at de opfylder sikkerhedskravene.
Apparater kan bruges af personer med redu-

●●

●●

●●

●●

●●

Børn må ikke bruge dette apparat. Apparatet og tilslutningskablet må ikke opbevares
indenfor børns rækkevidde.
Børn skal være under opsyn, for at sikre at de
ikke leger med apparatet.
Apparatet skal ved ikke tilstedeværende opsyn og inden samlingen, skilningen og
rengøringen, altid fjernes fra nettet.
Apparatet er ikke bestemt til at blive anvendt
med et ekstern timer eller en separat fjernstyring.
Dette apparat er bestemt til at blive brugt i
husholdningen og lignende anvendelser, som
f.eks.: i medarbejderkøkkener til forretninger og kontorer; i landbrugsejendomme; af
gæster i hoteller, moteller og andre beboelsesindretninger; i pensionater med morgen3

●●

mad.

Udpakning

Træk altid ledningen ud af stikdåsen ved at
holde ved tilslutningsstikket, ikke ved tilslutningskablet.

For at pakke apparatet ud, skal du gøre som
følgende:
●●

Tag apparatet ud af kartonen.
Fjern alle forpakningsdele.

●●

Rør ikke ved stikket med fugtige hænder.

●●

●●

Bær apparatet ikke ved tilslutningskablet.

●●

●●

Bær aldrig apparatet når det er i drift.

●●

●●

●●

●●

●●

Apparatet skal ved ikke tilstedeværende opsyn og inden samlingen, skilningen og
rengøringen, altid fjernes fra nettet.
Dette apparat er udelukkende egnet til at
male kaffebønner.
Emballagematerialer må ikke anvendes til
leg. Der består kvælningsfare.
Vær opmærksom på henvisningerne til kravet
om opstillingsstedet, samt til den elektriske
tilslutning af apparatet for at undgå personog tingskader.
Prøv ikke at male den malede kaffe to gange.

Krav til opstillingsstedet
For en sikker og fejlfri drift af apparatet skal
opstillingsstedet opfylde følgende forudsætninger:
●●

●●

●●

●●
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Fjern eventuelle klistermærker på apparatet
(fjern ikke typeskiltet).

Apparatet skal opstilles på et fast, fladt,
vandret og skridsikkert underlag med en tilstrækkelig bærekraft.
Vælg opstillingsstedet sådan, at børn ikke
kan røre ved apparatets varme overflade eller ved kablet.
Apparatet er ikke beregnet til indbygning i en
væg eller et skab.
Opstil ikke apparatet i en varm, våd eller fugtig omgivelse.

●●

Apparatets elektriske sikkerhed er kun garanteret, når det er tilsluttet en stikdåse med
preltråd. Brug af en stikdåse uden preltråd er
forbudt. Lad i tvivlstilfælde husets installation kontrollere af en faguddannet elektriker.
Producenten overtager ikke noget ansvar
for skader, som er forårsaget på grund af en
manglende eller afbrudt preltråd.

Inden den første ibrugtagning
Rengør alle
„rengøring“.

dele

som

beskrevet

Henvisning: Hvis du benytter en meget fin DK
kværngrad, så kan det være at kaffen klistrer
sammen. Bank på kaffebønnebeholderen når
forskellige kaffebønneklumper blokerer kværnværket.
Konstant kaffekværnsfunktion
●●
●●

under

Kværngradsindstilling
Ved hjælp af de forskellige kværngradsindstillinger, kan du ændre kaffepulverets korning.
Nøjagtige angivelser til kværngraden kan ikke
gives, da mange faktorer, så som f.eks. kaffesort / -bønne, rumtemperatur, personlig smag
etc. spiller en rolle.
Generelt kan siges, at man til espresso benytter en finere kværngradsindstilling, til filterkaffe en middel kværngradsindstilling og til french
press en grovere kværngradsindstilling.

Stik stikket i stikdåsen.
Fyld kaffebønnebeholderen op med kaffebønner.

Henvisning: Benyt udelukkende hele kaffebønner.
●●

Indstil til den ønskede kværngrad.

●●

Stil kaffepulverbeholderen under udløbet.

●●

Stil kontakten på „ON“.

●●

Efter at du har nået den ønskede kaffepulvermængde, så stil kontakten på „ON“.

Kaffe males direkte i siholderen
●●

Sæt valgvis den store eller lille sibæreholder i.

●●

Hold sibæreren mellem sibæreholderne.
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●●

Indstil til den ønskede kværngrad.

●●

●●

Stil kontakten på „ON“.

●●

Efter at du har nået den ønskede kaffepulvermængde, så stil kontakten på „ON“.

●●

●●

Kaffe direkte i sibæreholderen med tasterne
og
males

Tryk „P“-tasten og hold denne trykket i ca.
2 sek.
Alle 3 lamper blinker kort op og belysningen
og
aftager. Slip nu „P“-tasten.

●●

Hold sibæreren ned i sibæreholderen.

Henvisning: Programmeringsmodussen kan til
enhver tid afbrydes ved at der trykkes på„P“tasten

●●

Stil kontakten på „ON“.

●●

●●

●●

Tryk tasten
kopper.

til 1 kop eller tasten

til 2
●●

Så snart kaffepulveret er stoppet, så starter
du med udtrykningen af kaffepulveret i sien.

Henvisning: Du kan til enhver tid afslutte maleforløbet ved at trykke på den valgte tast (
eller
) eller eftermale.
Programmering af tasterne
●●

●●
6

Stil kontakten på „ON“.

og

Skulle forindstillingen af måltidet ikke svare
til deres behov, så kan du tilpasse denne ved
hjælp af „P“-tasten.
Hold sibæreren ned i sibæreholderne.

●●
●●

●●

Vælg nu om du ønsker an ændre måltidet til
eller
. Tryk den tilsvarende tast.
Den valgte tast blinker op og malingen aktiveres.
Den malede kaffe falder nu i sibæreren.
For at programmere den ønskede tid trykker
du til afslutning af maleforløbet enten
eller
tasten (alt efter hvilken der blev
valgt og lyser op).
Malingen afsluttes og den ønskede tid til
eller
kopper lagres.

Henvisning: Malingsgraden bør nu ikke ændres
mere, for ikke at ændre mængden af kaffepulveret. Efter en ændring af malegraden skal pro-

den af imod urets retning.

grammeringen gentages.
Mulige programmeringstider for
og
kopper ligger mellem 2 sek. - 40 sek.
Fabriksindstilling
For at genetablere fabriksindstillingen, så tryk
„P“-tasten og hold denne trykket i ca. 5 sek. alle 3 taster blinker op flere gange.
Rengøring
Gamle kafferester i apparatet, kan føre til oxidation. Dette har så indflydelse på tilberedningsresultatet. Der kan opstå en ubehagelig
harsk smag. Apparatet bør altid befinde sig i en
velplejet tilstand for til enhver tid at kunne garantere et optimalt resultat.

●●

●●

●●

●●

Rengør apparatets yderflader med en blød
fugtet klud. Ved kraftig snavs kan et mildt
rengøringsmiddel anvendes.
Luk kaffebønnebeholderen med skydelåsen
og tag denne af. Hold kværnkransen fast og
tryk kaffebønnebeholderen nedad og drej

Tag de ubenyttede bønner og hæld disse i en
lufttæt beholder, så disse bibeholder deres
aroma.
Rengør kaffebønnebeholderen og kaffebeholderen i varmt vand med lidt opvaskemiddel.
Tør derefter begge beholdere godt af.

Rengøring af mølleværket
●●

●●

●●

Rengør apparatet mindst 1 x ugentligt.
●●

DK

●●

●●

●●

Fjern kaffebønnebeholderen som beskrevet
under „rengøring“.
Drej kværnkransen imod urets retning, indtil
pilen ligger til højre for „FINE“ over den første pil på apparatets bagside.
Tryk nu åbningsknappen og drej kværnkransen videre indtil pilen foroven vises over den
anden pil på motorblokkens bagside.
Fjern kværnkransen samt mølleværket foroven.
Fjern mølleværket foroven og rengør dette
med den vedlagte børste.
Rengør også mølleværket forneden med børs7

ten.
●●

●●

●●

●●

Sæt efter rengøringen møllekransen på motorblokken.
Pilen til højre for „FINE“ skal derved pege på
den anden pil (align).
Sæt derefter mølleværket foroven i. Drej
dette indtil dette falder i møllekransen.
Drej møllekransen i urets retning indtil den
ønskede malegrad.

Henvisning: For at teste om mølleværket blev
sat korrekt i, kan du prøve at trække mølleværket ved metalringen ud. Nu burde mølleværket
ikke kunne lade sig trække ud mere.
●●

Sæt kaffebønnebeholderen på apparatet
igen.

Justering af mølleværket
Gennem justering af mølleværket kan du justere malegraden grovere eller finere.
Gør derved som følgende:
●●
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Fjern mølleværket foroven.

●●
●●

Fjern de små skruer med en skruetrækker.
Drej nu mølleværket et trin mod højre (grov)
eller et trin mod venstre (fin).

●●

Drej nu skruerne i igen.

●●

Sæt mølleværket i igen.

●●

Skulle malegraden endnu ikke være fin eller
grov nok, så gentag justeringen som foroven
beskrevet.

Kundeservice
Skulle det forekomme, at dit Graef-apparat har
en defekt, så kontakt venligt din faghandel eller Graef-kundeservice.
Bortskaffelse
Dette produkt må ved slutningen af dets levetid ikke bortskaffes via det normale husholdningsaffald, men skal bortskaffes ved et
opsamlingssted til genbrug af elektronisk husholdningsaffald. Symbolet på produktet og i
brugsvejledningen henviser til dette. Iht. deres mærkning kan råstofferne genbruges. Ved
genbrugen, udnyttelse af materialet eller andre

former af udnyttelsen af gamle apparater, giver du et vigtigt bidrag til at sikre vores miljø.
Spørg venligst hos din lokale myndighed efter
det pågældende opsamlingssted.

til et mangelfrit produkt.

DK

2 års garanti
For dette produkt overtager vi fra købsdato
af, 24 måneders garanti for mangler som kan
føres tilbage på produktions- og materialefejl. Dit garantikrav iht. § 439 ff. BGB-E forbliver uberørt af denne regulering. I garantien er
ikke indeholdt skader, som er opstået gennem
uhensigtsmæssig behandling eller indsats, samt
mangler, som kun ubetydeligt har indflydelse på
apparatets funktion eller dettes værdi. Derudover overtager vi ingen garanti for manglende
eller utilstrækkelig afkalkning og pleje. I dette
tilfælde ophører garantien ligeledes. Endvidere
er transportskader, såvidt dette ikke er vores
ansvar, udelukket fra garantikravet. For skader,
som opstår gennem en reparation, der ikke er
gennemført af os eller en af vores repræsentanter, er et garantikrav udelukket. Ved berettigede reklamationer vil vi efter vores valg reparere
det mangelbehæftede produkt eller bytte det
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