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ilECIBARD"
Lb drnne brukrarvlanlng noggrant i sin helhet innan du anviinder apparaten. Den innehAller
vlldgn arulrnlngar om sdkerhet, drift och underhill av apparaten.
Spara denna bruksanvisning.
Tlllverkaren f6rbeh6ller sig rdtter.r att gora fordndringar av produkten och bruksanvisningen.
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Oppna f6rpackningen och kontrollera noggrant att apparaten dr kompleft och oskadad. I
tueksamma fall ska den inte anvdndas. Viind dig vid behov till fackman.
Placera allt emballagernaterial utom riickhAll fdr bam, eftersom det kan ge upphov till skada.
Spara forpackningen tills garantin har gAtt ut.

LAt inte forpackningsmaterialet fdrorena naturen, utan folj gdllande lagar.
Ndr du beslutar dig for aft inte anvdnda apparaten ldngre rekommenderar vi att du sdtter den ur
brukbart skick genom att dra ut stickproppen ur uttaget och klippa av sladden i den punkt ddr
den kommer ut ur apparaten.
Viind dig till fackmdn for avfallshantering av apparatens komponenter.

INFoRMATIoNEN TILLANVANDARE INOM EUROPEISKA UNIONEN
I enlighet med artikel 26 ur lagdekreten nr. 47 av den 14 mars 2014: "Genomforandet av direlfivet 2012l19/EU om avfall som
utgors av eller innehalbr eleKrisk och elekfonisk utrustning (WEEE)".
\=/ Om symbol som bestAr av en fiirkryssad soptunna finns pi produkten, forpackningen betyder detta att den

ffi utnyttjade produKen (EEE) ska samlas in separat frAn annat avfall med ftirbud att skaffas bort med blandat
,/q. kommunalt avfall.
I Fiir ytterligre information se webbplatsen www.mazzer.com.

KAFFEWAN

l ; ' l
tATrrtl
fEl r$f
|9l31e]
l D l € 0  I
fHf6iol'@lr1Zr

VIMED DOSEMRE
SUPERJOTIY

AECMNSK MFIE(VARN
IVED DOSERAE

MINI IVOD B
T v -

F+Hi g I
tBtrg l  \  /
r;T;- L J

f"ffi,i -€ J
l o t r 6 o l  I  "

\71 \gl ,  l
*-#jir;-

^v \-v- C,

r"-1
ffil

5i
lo0 \

S"-f \ l
Ac..  l  I

*<j1-

.*1J -r
\J

#;
V\
_+r*

vt#+
;+i\
Q t @ l  I

1*=

NFFEI(/ARN el
\ /

ffiiq\
- t @ i l
#a#-

SUPffiJOIY

t;;l
mtaa
tBF$l
c  2 { l
D  4 2 0 1

tH t61ol
lohr ' l

A-<-f>



6) ANVANDNTNG
Denna apparat Ar LJTFSI,UIANUE konstruerad for att mala kaffebonor. All annan anvdndning
ska betraktas sortr krl;rktig och darmed farlig. Tillverkaren patar sig inget ansvar for eventuella
ska(lor sorl uppstar till foljd av olSmplig eller felaktig anvdndning.
Anviind inte apparaten for att mala andra livsmedel eller annat.
Anvand inte doserrngsenheten (Kaffekvarnar med Doserare) for att forvara eller dosera
l ivsmedel.
DE KAFFEKVARNAR MED DOSEMRE, DE ELEKTRONISK KAFFEKVARNAR MED
DOSERARE OCH DE KAFFEKVARNAR VI TILLVERKAR AR AVSEDDA ATT ANVANDAS
AV KVALIFICEMD TEKNISK PERSONAL, UTESLUTANDE FOR PROFESSIONELLT
BRUK OCH INTE FOR HUSHALLSBRUK. De f€rr endast anvdndas aV Vuxna.
L6t inte barn eller omyndiga anvdnda apparaterna.

7) TNSTAL|-ATION OCH ELEKTRISK INKOPPLING
Installationen ska utforas av kompetent teknisk personal i enliqhet med qallande
sdkerhetsbestdmmelser. En felaktig installation kan medfora skador pdr personer, foremErl eller
djur. Tillverkaren p6tar sig inget ansvar for sAdana skaoor.
' Apparaten ska placeras p6 ett stabilt och plant underlag (vi rekommenderar ati kaffekvarnen

installeras pd en hojd mellan B0 och 100 centimeter fran golvet).
'Kontrollera att ndtspdnningen och -frekvensen motsvarar den som anges p6 apparatens

mdrketikett innan du sdtter i stickproppen"
' Eluttaget ska vara ordentligt jordat. Det dr viktigt att kontrollera att jordningen dr effektiv och

uppfyller gdllande siikerhetsbestdmmelser. L6t fackmdn gora en noggrann kontroll av
elsystemet i tveksamma fall.
APPARATEN MASTE VARA JORDAD.
Tillverkaren pAtar sig inget ansvar om denna bestdmmelse inte foljs.

' Det dr viktigt att kontrollera att elsystemets kapacitet stdmmer overens med apparatens effekt
och stromforbrukning, som framgdr av mdrketiketten, och att uttaget dr skyddat mot
overstrommar.

. Anvdnd inte forldngningssladdar, grenuttag eller adaptrar.
'Enligt gdllande bestdmmelser i EG-ldnderna ska den utvdndiga kldmman for

ekvipotentialforbindning f, som sitter pdr apparatens bottenplatta, vara ansluten till en
ekvipotentialpunkt for att apparaten ska anses vara korrekt installerad.

' Motorn ska rotera medsols. Om trefasmotorernas rotationsriktning behover inverteras, genom
att kasta om tv6 ledare inuti stickproppen, ska detta goras av fackmdn.

. KAFFEBEHALLAREN SKA VARA FASTSKRUVAD PA APPARATENS MALNINGSENHET
MED EN SKRUV som ska foras in i det gdngade h6let p6 den ovre knivhdllaren och i h6let i
beh€rllarens underrede.

' Apparaten dr endast avsedd for en anvdndning inomhus. Anvdnd inte apparaten utomhus.
' Rengor apparaten noggrant vid den forsta installationen. Folj instruktionerna i kapitel 9 och

14.
' Installera inte kaffekvarnen ndra vattenkranen eller liknande forem6l som kan spruta vatten

over apparaten.

8) AP.PARATENS F U N KTI ONSSATT
FORBEREDELSER
Kontrollera att behAllaren dr korrekt placerad pA
apparaten och fdst i den ovre knivhdllaren med
sKruven.
Stiing luckan och fyll beh6llaren med kaffebonor.
Oppna luckan sd att kaffebonorna kan komma in i
malningssystemet.

STARTOCH STOPP

Manuell Kaffelwarnar med Doserare och Kaffelwamar
Siitt p6 och stdng av apparaten med strdmbMaren.
lgdngsdttning: strombrytaren i ldge l.
Avstdngning: shombrytaren i liige O.

Timem lGffekvamar med Doserare
Sdtt pd apparaten genom att vrida timern medsols.
Avstdngningen sker automatiskt. Vrid timern si lAngt det giir motsols for att stanga av
apparaten manuellt.

Automatiska lGfiekvamar med Doserare
Siitt p6 apparaten genom att vrida strombrytaren till ldge l. For att starta apparaten manuellt
mdrste du vrida strombrytaren till iindldget (START-liiget).
Starten sker automatiskt var 12'.e kaffedosering (var 6:e dosering p6 modellen MINIiLUX och
modellerna med reducerad doseringsenhet). Nirr doseringsenheten for malet kaffe har fyllts
avbryts mal ningen automatiskt.
Vrid strombrytaren till ldget O for att stdnga av apparaten manuellt.

Elektronisk Kaffelaramar med Doserare
Siitt pd apparaten genom att sdtta avlpA-vredet p6 l. PA
displayen p6 trattens lock finns ett rdkneverk diir de malda
kaffedoserna riiknas upp.

DISilY

MENYKWP
KNPP FOR

- knappen till hoger (med tv6 koppar) for att mala och -'-.'--

mata ut dubbel dos.
Rdkneverket ldgger till ett for varje enkeldos (markeringen en kopp) och tvd for varje dubbel
dos (markeringen tv6 koppar).
Du kan driva apparaten manuellt genom att hAlla knappen for manuell malning ($) i mitten av
kontrollpanelen intryckt. Om du hAller knappen for manuell malning intryckt gir kvarnen tills du
sliipper knappen. Ndr du anvdnder knappen for manuell malning p6verkas inte rdkneverket.
Anviind knappen for manuell malning for att korrigera apparatens malning.
Stdng av apparaten genom att sdtta vredet p6 O.
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I lollnr.ii( K.tfftrkvam med Doserare Mini mod. B
I ryt k l).r lrrrvudstrombrytaren for att stromforsoria

- tu6 gdnger (med 1 sek intervall mellan det forsta och andra trycket) for att mala och dosera en
dubbel dos (kontrollampan tdnds och visar tv6 koppar;.

Apparaten kan sdttas pe genom att hdlla ner den mittre knappen (de fu6 kontrollamporna
blinkar samtidigt). Niir knappen sldpps stannar apparaten upp. Vi rekommenderar att den har
knappen anvdnds for att stdlla in malningen.
Tryck p6 huvudstromknappen for att stdnga av apparaten (lage O).

INSTALLNING AV MALNINGSGRAD
Stdll in onskad malningsgrad for kaffet med spaken p6
instdllningsringen under behdrllaren. Vrid ringen medsols
for aft gora kaffet mer grovmalet och motsols for att gora
det mer finmalet.
Ringen stannar kvar i det instiillda liiget utan att du
behover lAsa den. Gor instdllningen ndr motorn dr igAng
och helst utan att det finns kaffe vid knivarna. Mal sm6
mangder kaffe for att faststdlla den optimala malningsgraoen.
PA Elektronisk Kaffekvarnar med Doserare, mal nAgra doser kaffe s6 att kanalen mellan
malningsomrAdet och utloppet fylls innan du kontrollerar malningsgraden. Defta bor goras varje
g6ng som malningsinstiillningen dndras, s6 att kanalen toms pd tidigare malet kaffe. Ndr
malningsinstdllningen dndras kan dosernas vikt iindras. Modifiera ddrfor doserna efter att
malningsinstdllningen har dndrats.
Pe Kaffekvarnar med Doserare och Elektronisk Kaffekvarnar med Doserare. om
espressomaskinen matar ut kaffet mycket snabbt betyder det att kaffet iir for grovmalet. Om
utmatningen dr mycket lirngsam betyder det att kaffet 5r for finmalet. Tdnk dock p€r att det finns
mdnga omstdndigheter som kan paverka utmatningen, sasom dosernas gramvikt,
pressningen, instiillningen av espressomaskinen och rengoringen av filtren.

DOSERING AV MALET I(AFFE
lGffekvarnar med Doserare
Stdll in dosen med vredet i mitten av doseringsenheten for malet kaffe samtidigt som du h6ller
doseringsstjiirnorna stilla.
om du vrider vredet medsols minskar dosen och om du vrider det motsols okar den.
Skjut in kaffemaskinens filterhdllare helt pA hdllaren under utloppet for det malda kaffet.
Dra doseringsenhetens spak s6 l6ngt det gAr utan att folja med den tillbaka for att mata ut en
dos malet kaffe. Dra tvi ginger efter varandra for att mata ut fuir doser.
P6 Manuell och Timern Kaffekvarnar med Doserare, dr det viktigt att d6 och dd kontrollera aft
mdngden malet kaffe i doseringsenheten tdcker doser ingsstjiirnorna, s6 att doserna blir lika
slora.

,  rpp : r r i r to r r  ( lage  l ) .
tfter att placerat filterh6llarens kupa i motsvarande y- 
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hallare, tryck med kupan pd den mittre knappen enligt 
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foljande:
- en ging for att mala och dosera en dos (kontrollampan

tdnds och visar en kopp);
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For att kaffet ska falla ner riKigt i filterhillaren kan stodgaffeln flyttas dt sidan med hjAlp av dc
tvi h6len som tilldter en bdttre placering. Anviind de avsedda tdtningarna (medfoljer i
forpackningen) for att dra tillbaka gaffelns position. Fiist gaffeln med skruvarna ndr den bAsta
oositionen har hittats.

Elektronisk Kafiekvarnar med Doserare
Anvdnd knapparna pfr traftens lock for att iindra storleken p6 doserna. Kontrollera dosens vikt
med en digital precisionsv6g ndr du har stiillt in optimal malningsgrad. Tryck pA knappen
"MENU" i tre sekunder for att dndra dosen. Displayen blinkar.
Viilj den dos du vill andra: antingen enkeldosen (markeringen en kopp) eller dubbeldosen
(markeringen fui koppar). Pir displayen visas malningstiden (i sekunder) for den valda dosen.
Du kan oka eller minska malningstiden med knapparna "+" och'-" och sedan kan du oka eller
minska den valda dosen.
En fordndring pi 0,10 sekunder motsvarar ungefdr en dosdndring p6 0,15 gram (0,005 onces).
Tryck p6 knappen "MENU" i tre sekunder for aft stdlla in malningstiden. Displayen blinkar for att
bekrdfta att instdllningen har sparats och att endringsprogrammet stdngs.
Kontrollera dosens vikt med en digital precisionsvag igen och upprepa proceduren ovan om det
behovs.

DET GAR INTE ATT ANVANDA APPARATEN NAR INSTALLNINGSPROGRAMMET AR
opper.
OM DU STANGER AV APPARATEN (VREDET I LAGE O) INNAN DU HAR STANGT
I NSTALLNI NGSPROGRAMM ET SPARAS I NTE AN DRI NGARNA.
Sdtt i filterhillaren helt i hAllaren under mynningen diir det malda kaffet kommer ut sd att allt
kaffet samlas upp.
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Elektronlek lGffekvam med Doserare Mini mod. B
For att reglera doseringen, anvdnd instdllningsknappens skruv som sitter ovanp6 filterhdllarens
Y-hdllare. Instiillningsknappen till vdnster stiiller in den enkla dosen (en kopp) och
instdllningsknappen till hoger stdller in den dubbla dosen (tuir koppar).

INSTININGSMPP
EN DOS

INSTININGSMP
DUBBEL DOS

Genom att vrida instdllningsknappens skruv medurs okar dosen och minskar ndr den vrids
moturs.
En vridnlng i 180' (halv't varv) av instdllningsknapparnas skruvar motsvarar en dndring p6
ungefdr ett gram av dosen.
For att ta upp de malda kaffedoserna, stiill maskinens filterhdllare i botten pd Y-hAllaren under
oppningen ddr det malda kaffet kommer ut.

PRESSNING (l(afielcvamar med Dosenare)
STATISK PRESS: for filterhdllaren mot pressen och tryck den upp6t
FJADERPRESS: for presskivan mot filterhAllaren i h6llaren och tryck knoppen p6
fdderpressen ned6t
EASY TAMPER: placera filterhdllaren pA gaffeln och anpassa den med tryckskivan. Dra
spaken ned6t tills tryckskivan ligger mot filterh6llarens kant.

"$.VARNlNG""AR.
. L6t inte apparaten 96 om det inte finns kaffe i behAllaren.
' PA Kaffekvarnar med Doserare dra alltid ut spaken pA doseringsenheten fullstiindigt, inte

bara delvis.
. Pi Kaffekvarnar dr det viktigt att uttomningsoppningen for

malet kaffe inte tdpps till, annars kan apparaten blockeras.
Se diirfor till att inte anvanda pAsar for malet kaffe som dr for
sm6 for de mdngder kaffe som ska malas. Skaka handtaget
vid mynningen efter varje malningscykel for att se till att allt
kaffet toms ut.

. For inte in friimmande objekt i apparaten ndr du fyller pA
behdllaren med kaffebonor. Hantera den med rena hdnder.

' Efter pdfyllning av beh6llaren fdr kaffebonor och under normalt anvdndande av kaffekvarnen
m6ste beh6llarens lock sitta pd i rdtt position.

ffi

. FORSTA INSTALLATIONEN
Mal nigra doser kaffe for att se till att knivarna fungerar som de ska forstrr grlrqlorr hvr{rnrr
installeras eller ndr du har bytt ut knivarna. Anvdnd inte de forsta doserno.
Pd Elektronisk Kaffekvarnar med Doserare, for en biista molligt funktiort, {fr ronl trclol
inviindigt med en torr pensel vid forsta installering och vid varlo r.rr1frtft11 w rba
malda kaffets ledningar efter nAgra kaffedoser.

. MOTORNS GANGTID
FOLJ DEN DRIFTSCYKEL SOM ANGES PA ETIKETTEN PA APPAMII NTi SII)A ' OI{
MODELLER MED ENFASMOTOR
Exempel: mdrkdata 35 s ON/45 s OFF betyder att drifiscykoln sklr vrvrr llh nnlrrrxlnr l$ (( )ll
och 45 sekunder av (Ofl).
APPARATER MED TREFASMOTORER KAN ANVANDAS KONTINI,JI I{t I(;I
For att malningen ska bli bra rekommenderas dock atl rlriflsltr|rxr lnh dlvorlrhn(krr l() 15
minuter.

10) slc/DD-
OwRnerrrutNGSSIc/DD
Apparatens motor skyddas mot overhettning till foljd av overstrommar av ett
overhettningsskydd som sl6r till och stdnger av stromforsorjningen till motorn. Om
overheftningsskyddet utloses p6 grund av driftsstorningar som till exempel att knivarna
blockeras m€rste du stiinga av apparaten med strombrytaren, DRA UT STICKPROPPEN UR
ELUTTAGET OCH KONTAKTA TEKNISKT KOMPETENT PERSONAL. UTFOR INGA
INGREPP PA APPAMTEN NAR DEN AR SPANNINGSFORANDE, EFTERSOM DET
FINNS RISK ATT MOTORN PLOTSLIGT STARTAR IGEN. Om apparaten dr overhettad till
foljd av att motorn har blockerats miste du viinta tills den svalnar innan du ingriper.

SAKERHETSSKRUVAR

med skruven och filraldrig tas bort av anvdndaren.

in i det av de fu6 hilen pi ringen som gor att malningsgraden
kan stdllas in pA biista siitt och f6r aldrig tas bort av '

anvdndaren.

SIC/DD FOR KAFFEUTLOPPET
Skyddet for kaffeutloppet ska alltid vara fdst i doseringsenheten (Kaffekvarnar med Doserare),
eller fiist i tratten (EleKronisk Kaffekvarnar med Doserare), med skruvarna och f6r aldrig tas
bort av anvdndaren.
SKYDDET FOR KAFFEUTLOPPET FAR BARA TAS BORT AV KOMPETENT TEKNISK
PERSONAL SOM FORST HAR KOPPLAT BORT STROMFORSORJNINGEN TILL
APPARATEN GENOM ATT DRA UT STICKPROPPEN UR UTTAGET.
Montera tillbaka skyddet innan apparaten kopplas till elndtet igen.

r
I



1 1 ) SAKERHETSFoRESKRTFTER
Ndr denna elektriska apparat anvdnds m6ste giillande sdkerhetsforeskrifter foljas:
. SE UPP FOR MEKANISKA DELAR I RORELSE I MALNINGSENHETEN OCH VID

UTLOPPET FOR MALET KAFFE NAR APPARATEN AN IGANG. STANG AV
STROMFORSONINIruCEru INNAN DU TAR LOSS KAFFEBEHALLAREN FRAN
MALNINGSENHETEN. UNDVIK ATT AVLAGSNA EVENTUELLA FRAMMANDE FOREMAL
UR MALNINGSENHETEN ELLER BEHALLAREN UTAN ATT FORST HA DRAGIT UT
STICKPROPPEN UR UTTAGET.

. Observera att knivarna kan fortsdtta att rotera nigra sekunder efter det att apparaten har
stangts av.

. ANVANDAREN FAR INTE TA BORT SKRUVAR ELLER FASTSKRUVADE DELAR.

. Kontakta teknisk personal om driftsstorningar eller fel uppst6r och forsok inte reparera
apparaten sjdlv.

. TA UT STICKPROPPEN INNAN DU UTFOR NAGON FORM AV INGREPP PA,
RENGORING ELLER UNDERHALL AV APPARATEN" ATT APPARATENS
HUVUDSTROMBRYTARE NN EVSTAruCD SKAPAR INTE SAMMA SAKERHET.

. Gor inga fordndringar av apparaten.

. Ndr apparaten ldmnas obevakad iir det viktigt att den stdngs av med huvudstrombrytaren (till
exempel under natter, raster, helger och semesterstiingningar).

. L6t inte vdtskor i n6gon form komma i kontakt med apparatens invdndiga och utviindiga
delar.

. Hiill absolut inte malet kaffe i behdllaren for kaffebonor.

. DRA INTE I SJALVA SLADDEN NAR DU SKA DRA UT STICKPROPPEN UR ELUTTAGET.

. Ror inte apparaten om du har v6ta eller fuktiga hiinder eller fotter.

. Anvdnd inte apparaten niir du iir barfota.

Om dessa regler inte foljs p6tar sig inte tillverkaren n6got ansvar for person- eller sakskador.

12) BULLER-

EG-ldndema:
Den maximala bulleremissionen fr6n vdra apparater (i termer av bullernivd) dr lika med 81
dB(A).
Motsvarande bullerexponering for en operator, som UTESLUTANDE avser maximal drift av
apparaten i 240 minuter under 8 timmar, dr lika med 78 dB(A), i enlighet med EG-direktiv
86/188/EG, dndrat genom 2003/1O/EG. Sdledes fordras inga forebyggande Atg?irder mot risker
till foljd av bullerexponering pd arbetsplatsen (artiklarna 3-B i 20031101EG) vid anvdndning av
apparaten.

USAoch lGnada:
VAra apparaters ljudnivA overskrider inte de grdnser som stadgas i den amerikanska federala
lagen 29 CFR 1910.95 (Occupatronal Health and Environmenl Control - Occupational noise
exposure') under 8 p6 varandra f6ljande timmar per dag (med hdnsyn till en bullerexposition
som endast dr kopplad till apparatens funktion).

Denna ljudnivd har faststdllts pA nya identiska apparater.

:!3) UND-ERHALL
Det drvikt igt att  kontrol lor ir  sl i rrkhrn., rx: lr  r , l rr :kpropporrs skrck nred 1:rrnrra rrrr: l larrrrrrn.
KONTAKTA FACKMAN OM :JI NI )I )I N I I I t II STICKPROPPEN SKADAS OCH BEHOVER
BYTAS UT, FOR ATT UNI.)VIKN I NItN
PA APPAMTER MED ( ( MARKNING FORDRAS ETT SPECIALVERKTYG FOR ATT
Opprun BoTTENpLATTAN ooH KOMMA AT SLADDEN.
Anvdnd uteslutande originzrlrosorvdc'lar.

For att se till att apparaten fungerar som den ska mAste kompetent teknisk personal utfora
lopande underhAll med noggranna kontroller av skicket hos de komponenter som dr mest
utsatta for slitage.
Kontrollera slitaget pd malskivor med jamna mellanrum. Om knivarna iir i perfekt skick hAller
malningen hog kvalitet, vilket gor att produktiviteten okar och risken for overhettning begrdnsas.

1 4),R-EN G.OR IN G AV AP PARAT,EN
STANG AV STROMFONSORII\INCEN TILL APPAMTEN
STICKPROPPEN INNAN DU PABORJAR RENGORINGEN.
RENGORAS MED VATTENSTRALAR.
Installera inte apparaten i lokaler som rengors med vaftenstr6lar"
MED JAMNA MELLANRUM MASTE APPARATEN RENGORAS AV FACKMA]\.
Anvdnd helt rena och desinficerade trasor eller penslar vid rengoringen.
Anviind inte produkter med slipverkan, for att inte berova delarna deras lyster.

lGffebehAllaren
Ta loss behdllaren frin apparaten (genom att lossa fiistskruven) och rengor den med neutral
tv6llosning. Skolj den noggrant med ljummet vatten och torka den ordentligt. Beh6llaren bor
rengoras med jiimna mellanrum. Efter rengoringen ska beh6llaren fdstas vid den ovre
knivh6llaren med skruven.

Malningsenheten
Lossa sdkerhetsskruven som forhindrar att
instiillningsringen tas bort. Skruva av instiillningsringen
medsols. Ta loss den ovre knivh6llaren och rengdr
knivarna, giingorna och hela malningsenheten ordentligt
med hjiilp av en pensel och en ton trasa. For att rengora
trddarna hos kaffekvarnen, viinligen anvdnd en liten
st6lborste.
Vi rekommenderar att du ser efter att trAdarna hos kvarnen och hos justeringsdiskarna for
malning iir rena. For att gora detta skruvar du justeringsdiskarna motsols, utan det ovre
bladfdstet, till du n€rr slutet. Om justeringsdiskarna for malning inte gAr att vrida enkelt behover
de rengoras igen. Om ovanstdende rengoringsprocess inte genomfors finns det risk for att
tr6darna skadas.
Viinligen se till s6 att flddrarna for justering av malningen sitter pA plats. Siitt tillbaka den ovre
knivh6llaren. Olja in tr6darna hos justeringsdiskarna for malning och deras undre yta som dr i
kontakt med den ovre h6llaren for kvarnens blad; anvdnda fett som ldmpar sig for kontakt med
livsmedel.
Skruva pA instiillningsringen moturs. Sdtt tillbaka fdstskruven i det av de tvA hAlen som ger
storst instdllningsomr6de. Siitt pd behdllaren, fdst den ordentligt och stiill in malningsgraden.

GENOM ATT DRA UT
APPAMTEN FAR INTE

INSTANINGSRING
FORWNINGSMD

OVRE KNIVHALnREN-:
FJADWM FOR
JUSERING AV MININGEN



Doseringsenheten (l(trkrramar med Doserars)
Tom ut det malda kaffet och rengdr doseringsenhetens stjdmor med en ton pensel. Avldgsnd
de rester som lossnar med hjtilp av doseringsspaken.
Rengor uttomningshAlet fdr malet kaffe i doseringsenhetens botten med en torr trasa.
Ndr en noggrannare rengoririg fordras ska denna alltid utforas av fackman efier, det att
appanatens stnirnftlrsdrjning harstdngts av. Gi till viiga pA fciljande siitt:
1. Der4ontera skyddet for kaffeutloppet genom att lossa skruvarna,
2. Lossa den sexkantskruv som h6ller doseringsvredet,
3. H6ll doseringssljdmoma (honstjdrnan och stjdman som nir om i kaffet) nedtryckta och

skruva loss vredet,
4. Dra av doseringsstjdmorna frAn mittappen,
5. Dra av f,ddern frdn mittappen,
6. Rengdr bottnen noggrant, sdrskilt de synliga kantema och uttomningsh6let for malet kaffe.
Montera ihop doseringsenheten i omvdnd ordning och se till att tunga'n i delen som tdcker h6let
fors in ordentligt i gejden pA behillarens sida.

tltt0rnningstippning (Kafi6l$,emar med pAshAllare)
Rengor uttomningshAlet for malet kaffe med en ton trasa.

TratGn (Elektonisk lGftloamarmed Dooerare)
Ta av locket med kontrollpanelen och reng6r tratten och locket med en torr och desinficerad
borste.

Mazzer Luigi srl
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