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NLVeiligheidsinstructies
Dit apparaat voldoet aan de voorgeschreven 
veiligheidsbepalingen. Een onvakkundig gebru-
ik kan echter tot persoonlijk letsel en materiële 
schade leiden.

Neem voor de veilige omgang met het apparaat 
alstublieft de volgende veiligheidsinstructies in 
acht:

 • Controleer het apparaat voor ieder gebruik 
op zichtbare beschadigingen aan de behui-
zing, de stroomkabel en -stekker. Neem een 
beschadigd apparaat niet in gebruik.

 • Reparaties mogen alleen door een vakman of 
door de Graef-klantenservice worden uitge-
voerd. Door ondeskundige reparaties kunnen 
aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ont-
staan. Bovendien komt de garantie te verval-
len.

 • Een reparatie van het apparaat tijdens de ga-
rantieperiode mag alleen door de Graef-klan-
tenservice worden uitgevoerd, anders bestaat 
bij volgende schade geen garantie meer.

 • Defecte onderdelen mogen alleen door ori-

ginele reserveonderdelen worden vervangen. 
Alleen bij deze onderdelen is het gewaar-
borgd, dat er nog steeds aan de veiligheidsei-
sen wordt voldaan.

 • Apparaten kunnen door personen met ver-
minderde fysieke, sensorische of mentale 
vaardigheden of een gebrek aan ervaring en/
of kennis gebruikt worden, als zij onder toe-
zicht staan of instructies omtrent een veilige 
omgang met het apparaat hebben gekregen 
en de hieruit voortvloeiende gevaren hebben 
begrepen.

 • Kinderen mogen dit apparaat niet gebruiken. 
Het apparaat en de stroomkabel dienen alti-
jd buiten het bereik van kinderen te worden 
gehouden.

 • Kinderen dienen onder toezicht te staan om 
ervoor te zorgen, dat zij niet met het ap-
paraat spelen.

 • Het apparaat dient bij niet aanwezige toe-
zicht en voor het monteren, demonteren en 
het reinigen altijd van het stroomnet te wor-
den gescheiden.
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 • Het apparaat is niet ontworpen om met een 
externe tijdschakelklok of een aparte af-
standsbediening te worden gebruikt.

 • Dit apparaat is voor huishoudelijke en soort-
gelijke gebruiksdoeleinden bestemd, zoals 
bijvoorbeeld: in de medewerkerkeuken van 
winkels en kantoren; op boerderijen; door 
gasten in hotels, motels en andere woonin-
richtingen; in pensions.

 • De kabel altijd aan de stekker uit de contact-
doos trekken, niet aan de stroomkabel zelf.

 • Raak de stekker nooit met vochtige handen 
aan.

 • Draag het apparaat nooit aan de stroomka-
bel.

 • Transporteer het apparaat nooit terwijl het 
nog in gebruik is. 

 • Het apparaat dient bij niet aanwezige toe-
zicht en voor het monteren, demonteren en 
het reinigen altijd van het stroomnet te wor-
den gescheiden.

 • Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het 

malen van koffiebonen. 

 • Verpakkingsmaterialen mogen niet gebruikt 
worden om mee te spelen. Er bestaat verstik-
kingsgevaar.

 • Neem de instructies en de eisen omtrent de 
plaatsingslocatie alsook de elektrische aans-
luiting van het apparaat in acht om persoon-
lijk letsel en materiële schade te voorkomen.

 • Probeer niet, de gemalen koffie nogmaals te 
malen. 

Voor de eerste ingebruikname
Reinig alle onderdelen zoals beschreven onder 
“Reiniging en onderhoud”.

Uitpakken
Om het apparaat uit te pakken dient u als volgt 
te werk te gaan:

 • Haal het apparaat uit de doos. 

 • Verwijder alstublieft alle verpakkingscompo-
nenten.

 • Verwijder eventuele stickers op het apparaat 
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NL(verwijder echter niet het typeplaatje).

Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet 
voldoen
Voor een veilig en storingsvrij gebruik van het 
apparaat moet de plaatsingslocatie aan de vol-
gende eisen voldoen:

 • Het apparaat moet op een stevige, vlakke, 
horizontale, slipvaste en hittebestendige on-
dergrond met voldoende draagkracht worden 
geplaatst. 

 • Kies de plaatsingslocatie zodanig, dat kinde-
ren niet met de hete oppervlakken van het 
apparaat of de kabel in aanraking kunnen ko-
men.

 • Het apparaat is niet geschikt voor de inbouw 
in wanden of inbouwkasten. 

 • Plaats het apparaat niet in een hete, natte of 
vochtige omgeving. 

 • De contactdoos moet makkelijk toegankelijk 
zijn, zodat de stroomkabel in geval van nood 
makkelijk kan worden verwijderd.  

 • De elektrische veiligheid van het apparaat 
is alleen gewaarborgd, als het aan een ge-
aarde contactdoos wordt aangesloten. Het 
gebruik via een niet geaarde contactdoos is 
verboden. Laat in geval van twijfel de huisin-
stallatie door een elektricien controleren. De 
fabrikant is niet aansprakelijk voor schade, 
die door een niet aanwezige of onderbroken 
aarding wordt veroorzaakt.

Maalgraadinstelling 
Door de diverse maalgraadinstellingen kunt u 
de granulatie van het koffiemeel veranderen. 

Nauwkeurige informatie omtrent de maalgraad 
kunnen wij niet geven, omdat dit afhankelijk is 
van tal van factoren, zoals koffiesoort / -bonen, 
kamertemperatuur, persoonlijke smaak etc.

Over het algemeen kan men zeggen, dat men 
voor espresso een fijnere maalgraad nodig 
heeft, voor filterkoffie een gemiddelde maal-
graad en voor French Press een grovere maal-
graad.  
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Opmerking:

 • Des te fijner de malgraad, des te langer duurt 
het malen.  

 • Als u een zeer fijne maalgraad gebruikt, kan 
het gebeuren, dat de koffie vastplakt. Tik, 
als diverse koffiebonenklonters het maalwerk 
blokkeren, tegen het koffiebonenreservoir.

Koffie met permanente functie malen
 • Steek de stekker in het stopcontact.

 • Vul het koffiebonenreservoir met koffiebo-
nen. 

Opmerking: gebruik uitsluitend hele koffiebo-
nen.

 • Stel de gewenste maalgraad in.  

 • Plaats de koffiepoederhouder onder de uit-
loop.

 • Zet de schakelaar op “ON”.

 • Nadat u de gewenste hoeveelheid koffiemeel 
hebt bereikt, zet u de schakelaar op “OFF”.      

Koffie direct in de zeefdrager malen
 • Al naar gelang gebruikt u de grote of de klei-
ne zeefdragerbevestiging. 

 • Houd de zeefdrager tussen de zeefdragerbe-
vestiging.

 • Stel de gewenste maalgraad in.

 • Zet de schakelaar op “AUTO”

 • Druk de zeefdrager tegen de contactscha-
kelaar tussen de zeefdragerbevestiging.

 • Zodra de zeefdrager voldoende gevuld is, 
trekt u deze terug.

Reiniging
In het apparaat achtergebleven oude koffie kan 
tot oxidatie leiden. Dit beïnvloedt dan het re-
sultaat van de bereiding, wat tot een onaange-
name, ranzige smaak kan leiden. Het apparaat 
dient zich altijd in een verzorgde toestand te 
bevinden om op ieder tijdstip optimale espres-
so te kunnen waarborgen. 

Reinig het apparaat minstens 1 x per week.

Haal voor de reiniging de stekker uit het stop-
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NLcontact. 

 • Reinig de buitenkant van het apparaat met 
een zacht, vochtig doekje. Bij sterke veron-
treinigingen kan een mild reinigingsmiddel 
worden gebruikt.

 • Verwijder het koffiebonenreservoir. Let erop 
dat de toevoer voor de koffiebonen aan het 
koffiebonenreservoir gesloten is. Houd de 
maalkrans stevig vast en druk het koffiebo-
nenreservoir naar beneden en draai hem er 
tegen de klok in af.

 • Haal de ongebruikte bonen eruit en doe deze 
in een luchtdicht afgesloten reservoir, zodat 
het aroma behouden blijft. 

 • Reinig het koffiebonenreservoir en het kof-
fiereservoir met warm water en een beetje 
afwasmiddel.

 • Droog vervolgens beide reservoirs grondig af. 

Reiniging van het maalwerk
 • Trek de stekker uit het stopcontact.

 • Verwijder het koffiebonenreservoir zoals be-

schreven onder “reiniging”.

 • Draai de maalkrans tegen de klok in, totdat 
de pijl rechts naast “FINE” boven de eerste 
pijl op de achterkant van het apparaat ligt.

 • Druk vervolgens de ontgrendelingsknop en 
draai de maalkrans verder totdat de bovenste 
pijl boven de tweede pijl op de achterkant 
van de motorblok ligt. 

 • Verwijder de maalkrans samen met het bo-
venste maalwerk.

 • Verwijder het bovenste maalwerk en reinig 
dit met de meegeleverde borstel.

 • Reinig ook het onderste maalwerk met de 
borstel.

 • Plaats na het reinigen de maalkrans weer 
terug op de motorblok.

 • De pijl rechts naast “FINE” moet hierbij op de 
tweede pijl (align) staan.

 • Plaats vervolgens het bovenste maalwerk 
terug. Draai deze totdat hij in de maalkrans 
valt.

 • Draai de maalkrans met de klok mee totdat u 
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de gewenste maalgraad hebt bereikt.

Opmerking:

Om te testen of het maalwerk correct werd ge-
plaatst, kunt u proberen het maalwerk aan de 
metalen ring eruit te trekken. Het mag nu niet 
meer mogelijk zijn, het maalwerk eruit te ha-
len.

 • Plaats het koffiebonenreservoir weer op het 
apparaat. 

Instellen van het maalwerk
Door het instellen van het maalwerk kunt u de 
maalgraad grof of fijn instellen. 

Ga hiervoor als volgt te werk:

 • Verwijder het bovenste maalwerk.

 • Verwijder de kleine schroeven met een 
schroevendraaier.

 • Draai vervolgens het maalwerk één stapje 
naar rechts (grover) of naar links (fijner). 

 • Draai de schroeven weer vast.

 • Plaats het maalwerk weer terug.

 • Mocht de maalgraad nog niet fijn of grof 
genoeg zijn, herhaalt u zoals hierboven be-
schreven het instellen.
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NLKlantenservice
Mocht het gebeuren, dat uw Graef-apparaat 
beschadigd is, dient u contact op te nemen met 
uw speciaalzaak of de Graef-klantenservice.

Verwijdering
Dit product mag aan het einde van zijn levens-
duur niet via het normale huishoudelijk afval 
worden verwijderd, maar dient via het gemeen-
telijke inzamelpunt te worden gerecycled. Het 
symbool op het product en in de gebruiksaan-
wijzing maken u hierop attent. De materialen 
dienen conform hun aanduidingen te worden 
gerecycled. Door het hergebruik, recyclen of 
andere vormen van hergebruik van oude appa-
raten, levert u een belangrijke bijdrage voor de 
bescherming van het milieu. Vraag uw plaatse-
lijke overheid waar u de desbetreffende spullen 
kunt recyclen.

2 jaar garantie
Voor dit product verlenen wij, beginnend vanaf 
de verkoopdatum, 24 maanden fabrieksgaran-
tie op mankementen, die terug te voeren zijn 

op productie- of materiaalfouten. Uw wette-
lijke garantie volgens § 439 ff. BGB-E (Duits 
burgerlijk wetboek) blijft onaangetast. Scha-
de, die terug te voeren is op een onvakkundige 
omgang of gebruik alsook mankementen, die de 
werking of de waarde van het apparaat slechts 
minimaal beïnvloeden, vallen niet onder de ga-
rantie. Bovendien zijn wij niet verantwoordeli-
jk voor schade die ontstaat door ontbrekende 
of onvoldoende ontkalking en onderhoud. In dit 
geval komt de garantie eveneens te vervallen. 
Bovendien vallen transportbeschadigingen, voor 
zover wij hiervoor niet verantwoordelijk zijn, 
niet onder de garantie. Voor schade, die door 
een niet door ons of onze vertegenwoordiging 
uitgevoerde reparatie ontstaat, zijn wij evene-
ens niet aansprakelijk. In geval van gegronde 
reclamaties zullen wij het gebrekkige product 
naar eigen inzicht repareren of door een feil-
loos werkend product vervangen.


