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NL Elektrische koffiemolen
Belangrijke veiligheidsinstructies

ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
■ Dit apparaat mag door personen met een lichamelijke of geestelijke handicap of 

door onervaren personen worden gebruikt, mits ze goed worden begeleid en zijn 
geïnformeerd over het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren 
hiervan begrijpen. Kinderen mogen dit apparaat niet gebruiken of ermee spelen. 
Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen. 

■ Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor 
gebruik op plaatsen zoals:
– personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkplekken,
– hotel- of motelkamers en andere woonruimten,
– boerderijen,
– bed & breakfast.

■ Het apparaat is bestemd om koffiebonen te malen. Gebruik het niet voor andere 
doeleinden.

Opgelet:
Verkeerd gebruikt kan leiden tot letsel.

■ Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden, in een industriële 
omgeving of buiten. Plaats het apparaat niet op een elektrisch of gasfornuis, aan 
de rand van een tafel, vensterbank, aanrecht of op een onstabiele ondergrond. 
Plaats het apparaat alleen op een vlakke, droge en stabiele ondergrond.

■ Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, moet u controleren 
of de nominale spanning op het label overeenkomt met de elektrische spanning 
van het stopcontact.

■ Vul de koffiebonencontainer niet te veel of vul het niet met gemalen of oploskoffie, 
gekarameliseerde of andere speciale koffiebonen, cacaobonen of andere 
ingrediënten of voorwerpen. Dit kan het apparaat beschadigen.

■ Zorg dat het apparaat correct is gemonteerd, voordat u het in gebruik neemt.
■ Zorg dat er tijdens het gebruik geen kleding, haren, keukengerei of andere 

voorwerpen in het koffiebonenreservoir kunnen verstrikt geraken. Het reservoir 
moet altijd goed gesloten zijn.

■ Controleer regelmatig het niveau van het koffiebonenreservoir. Overschrijd de 
markering Max. niet.

■ Om te voorkomen dat het apparaat oververhit, laat het apparaat ca. 10 minuten 
afkoelen na 2 min. gebruik. 
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■ Schakel altijd het apparaat uit, en haal de stekker uit het stopcontact, als u het 
apparaat niet langer gebruikt en het onbeheerd achterlaat, voordat u het monteert, 
demonteert of reinigt. 

■ Houd het apparaat schoon. Reinig het apparaat volgens de instructies in het 
hoofdstuk Reiniging en onderhoud. 

■ Reinig het apparaat niet onder stromend water en dompel het niet onder in water 
of een andere vloeistof.

■ Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Zorg dat het snoer niet over de 
rand van een tafel hangt of in contact komt met een heet oppervlak, en dat de 
stekker niet in contact komt met water of vocht. 

■ Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker, niet aan het 
snoer. Anders kan het netsnoer of het stopcontact beschadigd raken. 

■ Is het netsnoer beschadigd, dan moet het door een erkend Service Center of 
door een gekwalificeerd persoon worden vervangen; dit zal gevaarlijke situaties 
voorkomen. Het is verboden het apparaat te gebruiken als de stekker beschadigd 
is.

■ Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt of beschadigingen vertoont.
■ Repareer of wijzig het apparaat niet zelf, zodat gevaarlijke situaties worden 

voorkomen. Laat alle reparaties of aanpassingen door een erkend Service Center 
uitvoeren. Bij ondeskundig gebruik van het apparaat riskeert u het vervallen van 
al uw wettelijke rechten m.b.t. tegenvallende prestaties en kwaliteitsgaranties.
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NL Elektrische koffiemolen
Handleiding

■ Voordat u  dit apparaat gebruikt, moet u  de handleiding lezen, 
zelfs als u  vertrouwd bent met het gebruik van soortgelijke 
apparaten. Gebruik het apparaat alleen op de wijze die in deze 
handleiding is beschreven. Bewaar deze handleiding op een 
veilige plaats waar ze gemakkelijk kan worden gevonden voor 
toekomstig gebruik. 

■	 Het is raadzaam de originele kartonnen doos, het 
verpakkingsmateriaal, de aankoopbon en de leveranciersverklaring 
of het garantiebewijs te bewaren voor ten minste de duur van de 
juridische aansprakelijkheid in geval van onvoldoende prestaties of 
kwaliteit. Wilt u het apparaat transporteren, dan raden wij u aan het 
apparaat te verpakken in de originele doos van de fabrikant.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
A1 Deksel van het koffiereservoir
A2 Verwijderbaar bovenste gedeelte van de molen
A3  Maalmechanisme 

met bramen van gehard staal
A4 Koffiebonencontainer 

met een capaciteit van ca. 180 g koffiebonen
A5 Aan-uitknop
A6 Regelaar voor hoeveelheid gemalen koffie van 2 tot 12 kopjes, 

hiermee kunt u de hoeveelheid gemalen koffie instellen 
volgens het aantal kopjes. 

A7 Deksel van het koffiereservoir 
A8 Koffiereservoir 

met een capaciteit van ca. 100 g gemalen koffie
A9 Regelaar maalgraad 

hiermee kunt u 17 maalgraadniveaus instellen.
A10 Gemalen koffie dispenser
A11 Centraal deel
A12 Antislipvoetjes
A13 Schoonmaakborsteltje

VOOR HET EERSTE GEBRUIK
■ Verwijder alle verpakkingsmaterialen, promotionele stickers en 

labels van het apparaat en de accessoires. 
■ Veeg de koffiebonencontainer A4 schoon met een schone, licht 

bevochtigde doel en veeg grondig droog.
■ Spoel het koffiereservoir A8 en deksel A1 en A7 met warm water 

met een beetje neutraal afwasmiddel. Spoel deze onderdelen 
onder schoon water, droog ze en plaats ze terug op hun plaats. 

Opmerking:
Het koffiereservoir A8 en deksel A1 en A7 kunnen ook in het 
bovenste rek van een vaatwasser worden gewassen.

■	 Reinig het apparaat niet onder stromend water en dompel het 
niet onder in water of een andere vloeistof.

HET APPARAAT GEBRUIKEN
■ Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken. 

Verwijder het deksel A1 van het reservoir A4 en zorg ervoor dat 
het geen vreemde voorwerpen bevat. Vul het koffiereservoir 
A4 met gebrande koffiebonen en sluit het deksel A1. Om te 
voorkomen dat de koffiebonen hun aroma verliezen en om 
veiligheidsredenen, laat het deksel niet open.

Opgelet:
De koffiereservoir A4 heeft een maximale capaciteit van 
ongeveer 180  g koffiebonen. Vul nooit tot boven het 
maximumniveau.
Vul nooit het koffiereservoir A4 met gemalen koffie of 
oploskoffie, gekarameliseerde of anderszins speciale 
koffiebonen, cacaobonen of andere zaken. Dit kan het 
apparaat beschadigen.

■ Sluit het koffiereservoir A8 met het deksel A7 en plaats het op het 
centrale deel van het apparaat A11 zodat het goed op zijn plaats 
zit. Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om het apparaat te 
staren als het reservoir A8 niet correct geïnstalleerd is.

■	 Ontrol het netsnoer volledig en steek de stekker in het 
stopcontact. Gebruik de regelaar A6 om de gewenste hoeveelheid 
gemalen koffie te selecteren, op basis van het aantal kopjes koffie 
dat u  wilt brouwen. Gebruik de regelaar A9 om de gewenste 
maalgraad in te stellen. Voor het eerste gebruik, raden wij u aan 
om de middelste maalgraad in te stellen. Bij verder gebruik, stel 
de maalgraad zoals gewenst in. Als de regelaar A9 naar rechts 
draait, dan stelt u een grovere maling in, als u de regelaar linksom 
draait, dan stelt u een fijnere maling in. 

■ Start het apparaat door op de knop A5 te drukken. Wanneer de 
geselecteerde hoeveelheid koffie is gemalen, wordt het apparaat 
automatisch uitgeschakeld. Als u dit eerder wilt beëindigen, druk 
dan opnieuw op de knop A5. 

■ Als er koffiebonen vastlopen in het maalwerk A3, start de molen 
door op de knop A5 te drukken terwijl deze geactiveerd is, stel 
de regelaar A9 op de grofste instelling. Dit zal de vastgelopen 
koffiebonen verwijderen.

■ Als u klaar bent, verwijder het koffiereservoir A8 met de gemalen 
koffie. Leeg deze en u kunt op dezelfde manier een andere batch 
gemalen koffie maken. Om te voorkomen dat het apparaat 
oververhit, laat het apparaat ca. 10 minuten afkoelen na 2 min. 
gebruik.

■ Na gebruik, de stekker uit het stopcontact halen, en alle 
onderdelen grondig reinigen volgens de instructie in hoofdstuk 
“Reiniging en onderhoud”.

AANBEVELINGEN VOOR DE AANKOOP EN OPSLAG VAN 
KOFFIE
■ Om de opslagtijd te verkorten, koopt u beter kleine verpakkingen.
■ Gebruik vers gebrande koffiebonen met een duidelijk 

gemarkeerde datum van branding en gebruik ze binnen 3 weken 
na het branden. 

■ Bewaar de koffiebonen op een koele, donkere en droge locatie, bij 
voorkeur in een luchtdichte container.

■ We raden aan om koffiebonen onmiddellijk voor het brouwen van 
de koffiedrank te malen. Gemalen koffie verliest snel zijn smaak 
en aroma.

AANBEVOLEN MAALGRAAD KOFFIE
■ Dit apparaat is uitgerust met een regelaar voor 17 niveaus, om 

de maalgraad aan verschillende koffiebrouwmethoden aan te 
passen. Als de gemalen koffie in een espressomachine wordt 
gebruikt, moet u een fijnere maalgraad selecteren. Om koffie in 
een percolator te brouwen, selecteert u een grovere maling. 

■ Als de gemalen koffie in een espressomachine wordt gebruikt 
en de koffie stroomt te langzaam en smaakt bitter, dan betekent 
dit dat de koffiebonen te fijn gemalen zijn en is het nodig om 
een grovere maling in te stellen. Als de gezette koffie heel snel 
stroomt en de smaak is mild, dan betekent dit dat de koffiebonen 
te grof gemalen worden en moet u een fijnere maling instellen.

REINIGING EN ONDERHOUD
■ Om de goede werking van dit apparaat te waarborgen, moet 

u  het regelmatig schoonmaken. Voor het reinigen, moet de 
binnenzijde van het koffiereservoir A4 leeg zijn. Als er na gebruik 
nog koffiebonen zijn, schakelt u  het apparaat in totdat de 
resterende koffiebonen gemalen zijn. Het is noodzakelijk om alle 
veiligheidsvoorschriften tijdens het gebruik na te leven.

■		Voordat u het apparaat schoonmaakt, moet u het uitschakelen en 
de stekker uit het stopcontact halen. 

■ Leeg koffiereservoir A8 en was het met warm water met een 
beetje neutraal afwasmiddel. Daarna deze onderdelen afspoelen 
onder stromend water en afdrogen met een theedoek. Op 
dezelfde manier maakt u het deksel A1 en A7 schoon, indien vuil. 
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Opmerking:
Het koffiereservoir A8 en deksel A1 en A7 kunnen ook in het 
bovenste rek van een vaatwasser worden gewassen.

■ Om het bovenste deel va de molen A2 te verwijderen, stel de 
regelaar A9 op de fijnste maalinstelling, draai vervolgens het 
bovenste gedeelte van de molen A2 naar rechts en verwijder het. 
Na het verwijderen van het bovenste gedeelte van de molen A2 
verwijdert u de koffiebonen en maakt u de binnenzijde A4 schoon 
met een licht bevochtigde doek. Veeg alles helemaal droog. Om 
het bovenste gedeelte van de molen A2 en de maalbramen A3 
schoon te maken, gebruikt u  de meegeleverde borstel A13. Na 
het terugplaatsen van de molen A2 op zijn plaats, stelt u  de 
regelaar A9 op de grofste instelling, vervolgens plaats u  het 
bovenste gedeelte A2 terug en draait u het helemaal linksom. 

■ Om de dispenser A10 en het centrale deel A11 schoon te maken, 
gebruikt u een droge of licht bevochtigde doek. Veeg alles droog 
en monteer het gereinigde apparaat. 

■ Gebruik geen oplosmiddelen, staalwol, schurende 
reinigingsproducten, enz., voor het reinigen van het apparaat. 

■ Het netsnoer of apparaat nooit onderdompelen in water of een 
andere vloeistof.

OPSLAG
■		Als u  het apparaat niet gebruikt, bewaar het dan op een droge 

plaats buiten het bereik van kinderen. Om te voorkomen dat stof 
zich in het apparaat ophoopt, bewaar het gemonteerd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Nominaal spanningsbereik ............................................................... 220−240 V 
Nominale frequentie  ..............................................................................50/60 Hz
Nominaal vermogen  ...................................................................................110 W 
Geluidsniveau .............................................................................................88 dB(A) 

Het aangegeven geluidsemissieniveau van het apparaat is 88 dB(A), 
dit vertegenwoordigt een niveau A  van akoestisch vermogen ten 
opzichte van een referentie-akoestisch vermogen van 1 pW.

Wijzigingen in de tekst en technische parameters zijn voorbehouden.

INSTRUCTIES EN INFORMATIE M.B.T. RECYCLING VAN 
GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN
Gebruikte verpakkingsmaterialen inleveren bij een afvalinzamelpunt 
in uw gemeente.

RECYCLING VAN GEBRUIKT ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE 
APPARATEN

Dit symbool op de producten en/of begeleidende 
documenten betekent dat de gebruikte elektrische en 
elektronische producten niet samen met het algemeen 
huisvuil mogen worden afgevoerd. Voor een correcte 
afvoer, hergebruik en recycling, deze apparatuur 
inleveren bij een inzamelpunt. Alternatief, kunt u  in 
sommige landen van de Europese Unie of andere 

Europese landen uw apparaten terugbrengen naar de lokale 
leverancier als u een vergelijkbaar nieuw apparaat koopt.
Een correcte afvoer van dit product helpt waardevolle natuurlijke 
hulpbronnen te sparen en voorkomt mogelijke negatieve gevolgen 
voor het milieu en de menselijke gezondheid, die zouden kunnen 
ontstaan door ondeskundige afvalverwerking. Vraag bij uw lokale 
autoriteiten of inzamelpunten om meer informatie.
Voor het onjuist aanbieden van dit afval kunnen sancties opgelegd 
worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.
Voor commerciële bedrijven in landen van de Europese Unie
Wilt u elektrische of elektronische apparaten inleveren, vraag dan bij 
uw verkoper of leverancier om meer informatie.
Afvalverwijdering in landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is geldig in de Europese Unie. Wilt u dit product recyclen, 
vraag dan de meer informatie over het correct recyclen bij uw 
gemeente of uw verkoper.

Dit apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde 
fundamentele eisen van EU-richtlijnen.


