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SESäkerhetsinformation
Denna apparat motsvarar säkerhetsföreskrif-
terna. En icke fackmässig användning kan dock 
förorsaka person- och materialskador.

Beakta följande säkerhetsinformation för en sä-
ker hantering av apparaten:

 • Kontrollera apparaten före användning med 
avseende på synliga skador på hölje, anslut-
ningskabel och nätkontakt. Använd aldrig en 
skadad apparat.

 • Reparationer på apparaten får endast utför-
as av en fackman eller av Graefs kundtjänst. 
Icke fackmässiga reparationer kan förorsaka 
allvarliga risker för användaren. Dessutom 
förfaller garantin.

 • Reparationer av apparaten under garantiti-
den får endast utföras av Graef-kundtjänst, i 
annat fall upphör garantin att gälla för efterf-
öljande skador.

 • Defekta komponenter får endast bytas ut mot 
original-reservdelar. Endast vid användning 
av dessa delar, kan det garanteras att säker-
hetskraven uppfylls.

 • Denna apparat kan användas av personer med 
nedsatt fysisk, sensorisk och mental förmåga 
eller bristande erfarenhet och/eller kunskap, 
under förutsättning att de befinner sig under 
uppsikt eller har undervisats om apparatens 
användning och har förstått de risker som kan 
uppstå vid användning.

 • Barn får inte använda denna apparat. Appara-
ten och anslutningskabeln måste hållas utom 
räckhåll för barn.

 • Barn bör hållas under uppsikt, för att förhin-
dra att de leker med apparaten.

 • När uppsikt saknas eller före montering, de-
montering eller rengöring måste apparaten 
alltid skiljas från elnätet.

 • Apparaten får inte användas med en extern 
timer eller en separat fjärrkontroll.

 • Denna apparat är avsedd för användning i hus-
håll och liknande, exempelvis i personalkök i 
butiker och kontor, på bondgårdar, av gäster i 
hotell, motell och andra bostäder samt i fru-
kostpensionat.

 • Håll alltid i stickkontakten och inte i nätka-
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beln när du drar ut anslutningskabeln ur väg-
guttaget.

 • Ta aldrig i stickkontakten med fuktiga händer.

 • Bär aldrig apparaten i dess anslutningskabel.

 • Flytta aldrig apparaten medan den är i drift. 

 • När uppsikt saknas eller före montering, de-
montering eller rengöring måste apparaten 
alltid skiljas från elnätet.

 • Denna apparat är endast avsedd för malning 
av kaffebönor. 

 • Förpackningsmaterial får ej användas som 
leksak. Risk för kvävning.

 • För att undvika person- och materialskador 
måste hänvisningarna till kraven på installati-
onsplatsen och apparatens elektriska anslut-
ning beaktas.

 • Försök inte mala redan malt kaffe ännu en 
gång. 

Före första användningen
Rengör alla delar enligt beskrivningen under 
punkten ”Rengöring och skötsel“.

Uppackning
När du packar upp apparaten gör du enligt föl-
jande:

 • Ta ut apparaten ur kartongen. 

 • Ta bort alla delar av förpackningen. 

 • Ta bort alla eventuella klistermärken på ap-
paraten (avlägsna inte typskylten).

Krav på installationsplatsen
För en säker och felfri användning av apparaten 
måste installationsplatsen uppfylla följande fö-
rutsättningar:

 • Apparaten måste stå på en hård, jämn, vå-
grät, halkfri och värmebeständig yta med till-
räcklig bärkraft. 

 • Välj en installationsplats där apparaten be-
finner sig utom räckhåll för barn.

 • Apparaten är inte avsedd för montering på 
vägg eller i ett inbyggt skåp. 

 • Ställ inte apparaten i en varm, våt eller fuk-
tig omgivning. 
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SE • Vägguttaget måste vara lätt tillgängligt, så 
att man i nödfall lätt kan dra ut nätkabeln.  

 • Apparatens elektriska säkerhet är endast ga-
ranterad om den är ansluten till skyddsjord-
ning, som installerats enligt föreskrift. Det 
är inte tillåtet att använda apparaten i ett 
eluttag utan jord. Låt en elektriker kontrolle-
ra din bostads elinstallation om du är osäker. 
Tillverkaren ansvarar inte för skador som 
förorsakas på grund av saknad eller avbruten 
jordning.

Justering av malningsgrad 
Tack vare möjligheten till inställning av olika 
malningsgrader, kan du påverka det malda kaf-
fets kornstorlek. 

Exakta uppgifter om malningsgrad kan inte gör-
as, då många olika faktorer som t.ex. kaffesor-
ter, bönor, rumstemperatur, personlig smak etc. 
spelar en roll.

Principiellt kan man säga, att espresso behöver 
en fin inställning av malningsgraden, filterkaffe 
en normal inställning och French Press en gröv-
re inställning.  

Observera:
 • Ju finare malningsgraden är, desto längre tar 
malningen.  

 • Använder du en mycket fin malningsgrad, kan 
det hända att kaffet klibbar igen. Knacka på 
bönbehållarens lock, om diverse kaffeklum-
par blockerar malverket.

Kaffe med permanent funktion malning
 • Sätt stickkontakten i vägguttaget.

 • Fyll på kaffebönor i bönbehållaren. 

Observera: Använd uteslutande hela kaffebö-
nor.

 • Ställ in önskad malningsgrad.  

 • Sätt behållaren för det malda kaffet under 
utloppet.

 • Ställ knappen på ”ON“.

 • När du nått önskad mängd av malt kaffe, stäl-
ler du in knappen på ”OFF“.      
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Mal kaffet direkt in i silens hållare
 • Sätt i antingen den stora eller den lilla hålla-
ren till silen. 

 • Håll hållaren till silen mellan fästet till hål-
laren.

 • Ställ in önskad malningsgrad.

 • Ställ in knappen på ”AUTO“

 • Tryck silens hållare mot kontaktknappen mel-
lan fästet till silens hållare.

 • När silens hållare är tillräckligt fylld, drar du 
tillbaka den.

Rengöring
Gammalt kaffe, som blir kvar i apparaten, kan 
förorsaka oxidbildning. Detta påverkar sedan 
tillagningens resultat. En otrevlig, härsken 
smak kan uppstå. Apparaten bör alltid befinna 
sig i ett välvårdat skick för att man ska kunna 
tillaga en optimal espresso. 

Rengör apparaten minst 1 gång i veckan.

Dra alltid ut nätkontakten ur eluttaget före var-
je rengöring. 

 • Rengör apparatens utsida med en mjuk, fuk-
tig duk. Vid envis nedsmutsning kan ett milt 
rengöringsmedel användas.

 • Ta loss bönbehållaren. Säkerställ att genom-
loppet för kaffebönor på bönbehållaren är 
stängt. Håll i ringen och tryck bönbehållaren 
nedåt och vrid loss den motsols.

 • Förvara de oanvända bönorna i en lufttät 
behållare, så att aromerna kan bevaras. 

 • Rengör bönbehållaren och kaffebehållaren 
under varmt rinnande vatten och med lite 
diskmedel.

 • Torka därefter av båda behållare. 

Rengöring av malverket
 • Dra ut nätkontakten.

 • Ta loss bönbehållaren enligt beskrivningen 
under punkten „Rengöring“.

 • Vrid ringen motsols tills pilen till höger om 
”FINE” befinner sig ovanpå den första pilen 
på apparatens baksida.

 • Tryck nu på frigöringsknappen och vrid ringen 
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SEvidare tills den övre pilen pekar ovanför den 
andra pilen på motorblockets baksida. 

 • Ta loss ringen och det övre malverket.

 • Ta loss det övre malverket och rengör detta 
med den medföljande borsten.

 • Rengör även det nedre malverket med bors-
ten.

 • Efter rengöringen sätter du ringen på motor-
blocket.

 • Pilen till höger om ”FINE” måste då peka mot 
den andra pilen (align).

 • Sätt därefter i det övre malverket. Vrid detta 
tills det faller ned i ringen.

 • Vrid sedan ringen medsols till önskad mal-
ningsgrad.

Observera:

För att kontrollera om malverket monterats 
korrekt, kan du försöka dra ut malverket på 
metallringen. Det bör nu inte längre vara möj-
ligt att ta loss malverket.

 • Sätt åter fast bönbehållaren på apparaten. 

Justering av malverket
Genom justering av malverket kan du ställa in 
malningsgraden grövre eller finare. 

Gör då enligt följande:

 • Ta loss det övre malverket.

 • Avlägsna de små skruvarna med en skruvmej-
sel.

 • Vrid nu malverket ett steg åt höger (grövre) 
eller vänster (finare). 

 • Skruva in skruvarna igen.

 • Sätt i malverket igen.

 • Upprepa justeringen enligt beskrivningen 
ovan, om du tycker att malningsgraden ännu 
inte är tillräckligt fin eller grov.
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Kundtjänst
Uppstår skador på din Graef-apparat, vänd dig 
till din återförsäljare eller Graef- kundtjänst.

Avfallshantering
När denna produkt kasseras får den inte kastas 
i det vanliga hushållsavfallet, utan måste läm-
nas på en återvinningsstation för elektroniskt 
hushållsavfall. Symbolen på produkten och i 
bruksanvisningen upplyser om detta. Materialet 
kan återvinnas i överensstämmelse med märk-
ningen. Med återanvändningen, återvinningen 
eller andra former av tillvaratagande av uttjän-
ta apparater, bidrar du till att skydda vår miljö. 
Information om behörig återvinningsstation er-
håller du hos kommunen.

2 års garanti
På denna produkt lämnar vi 24 månaders till-
verkargaranti för brister som beror på tillver-
knings- eller materialfel. Garantin gäller från 
och med köpdatum. Dina lagstadgade garanti-
anspråk enligt § 439 följande BGB-E berörs ej av 
denna garanti. Garantin omfattar inte skador, 
som förorsakats av icke fackmässig hantering 
eller användning samt brister som endast i ringa 
omfattning påverkar apparatens funktion eller 
värde. Därutöver ansvarar vi inte för skador på 
grund av ej utförd eller otillräcklig avkalkning 
och skötsel. I detta fall förfaller även garantin. 
Uteslutna från garantin är också transportska-
dor, som inte omfattas av vårt ansvar. Garantin 
gäller inte för skador, som förorsakas av repa-
rationer som inte utförts av oss eller av våra 
representanter. Vid berättigade reklamationer 
kommer vi efter eget godtycke att antingen re-
parera produkten eller byta ut den mot en felfri 
produkt.


