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Deksel
Bonencontainer
Maalgraad instelling
Ontgrendeling
bonencontainer
Uitloop deksel
Opvangbakje
Tijd/ hoeveelheid schakelaar
Uitsparing stroomkabel
Kabel opbergruimte
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Waarschuwing
Indien u 10 doseringen achter
elkaar maalt leegt u dan de
bonentrechter. Hiermee wordt
oververhitting van de motor
voorkomen.

Steen beveiliging
Gezien de enorme hoeveelheden
koffie die elke dag verpakt worden
kan het voorkomen dat zich zelfs
tussen de beste koffiebonen kleine
steentjes bevinden. De Solis
bonenmolen is uitgerust met een
steen beveiliging (frictie
blokkering). Een steentje in de
molen zal een opvallend ratelend
geluid veroorzaken. Schakel de
machine in dit geval direct uit en
neem de stekker uit het
stopcontact. Open de molen zoals
omschreven in het hoofdstuk 'het
reinigen van de maalschrijven' en
verwijder het steentje.
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Het reinigen van de
maalschrijven
Neem de stekker uit het
stopcontact. Verwijder eventuele
koffiebonen uit de bonencontainer
(afb.6). Neem de container af door
deze tegen de klok in te draaien tot
aan de streep voor de
ontgrendeling van de
bonencontainer (afb.7). De
container kan nu afgenomen
worden (afb.8). U kunt de
maalschijf uitnemen door deze
naar boven te trekken.
Bij het terugplaatsen van de
onderdelen volgt u de omgekeerde
volgorde van de beschrijving. De
transparante onderdelen kunnen
met een vochtige doek afgenomen
worden. Droogt u de binnenzijde
van de container grondig voor deze
met koffiebonen te vullen.

De maalschrijven kunnen het beste
gereinigd worden met een zachte
borstel.
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Gebruiksaanwijzing
Voor ingebruikname

Veiligheidsinstructies

Leest u de gebruiksaanwijzing a.u.b.
aandachtig door. Deze bevat
belangrijke tips voor gebruik,
veiligheid en onderhoud van dit
apparaat. Bewaart u de
gebruiksaanwijzing als naslagwerk.

-

Algemene informatie
-

-

-

-

Steek de stekker pas in het
stopcontact nadat op het
typeplaatje is gecontroleerd of
de spanning van het apparaat
overeenkomt met de
netspanning.
Het apparaat alleen met een
droge of licht vochtige doek
afnemen.
Reparaties dienen uitgevoerd te
worden door geautoriseerde
servicediensten (bijvoorbeeld de
Solis servicedienst).
Ondeskundige reparaties
kunnen een gevaar opleveren
voor de gebruiker.
Indien het apparaat oneigenlijk
gebruikt wordt, niet volgens de
gebruiksaanwijzing bedient
wordt of ondeskundig
gerepareerd is vervallen alle
aanspraken op garantie.

-

Gebruik het apparaat nooit als
de stroomkabel beschadigt is.
Neem de stekker nooit uit het
stopcontact met natte handen
of door aan de kabel te
trekken.
Kinderen kennen de gevaren
van het gebruik van elektrische
apparatuur niet. Laat kinderen
daarom nooit zonder toezicht
bij elektrische apparatuur.
Het apparaat nooit in- of onder
water dompelen.
LET OP: Neem altijd de stekker
uit het stopcontact voor
reiniging.

Ingebruikname
Plaats het apparaat op een stabiele
en vlakke ondergrond (waterpas).
Wikkel de gewenste lengte van de
stroomkabel af. Het is belangrijk
om de kabel zo kort mogelijk te
houden. Leidt de kabel door de
kabeluitsparing (afb.8). Steek de
stekker in het stopcontact. De
overgebleven kabel kunt u
terugplaatsen in het kabel
opbergvak (afb.1).
Open het deksel van de
bonencontainer (afb.2). Vul de
bonencontainer met de gewenste
hoeveelheid koffiebonen (max. 250
gram) (afb.3) en sluit het deksel.
Uw Solis koffiemolen is nu klaar
voor gebruik.
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Maalgraad instelling

Dosering

Normaal gesproken voldoen de 3
hoofdposities, zoals op de
maalgraad instelling (afb.3)
aangegeven. Door het verdraaien
van de bonencontainer kunt u de
maalgraad aanpassen.

De Solis koffiemolen is uitgerust
met een tijdinstelling voor de
gewenste dosering (afb.7). Stel
hiermee de gewenste maalduur in.
De molen schakelt zich na afloop
van de ingestelde tijd automatisch
uit. Wilt u de molen nog voor
afloop van de ingestelde maalduur
uitschakelen, draai dan de
draaiknop tegen de klok in totdat
de molen stopt.

Fijne maalgraad (voor
espressomaling)
Middelfijne maalgraad (voor
snelfiltermaling)
Grove maalgraad
Indien de 3 hoofdposities niet
exact aan uw persoonlijke smaak
voldoen, kunt u uiteraard in elke
gewenste tussenpositie malen.

LET OP: de maalgraad alleen
verstellen tijdens het malen.

Belangrijke aanwijzing
De fabrieksinstelling van de Solis
bonenmolen is middelfijn.
Om van de volle smaak en het
volledige aroma van de
koffiebonen te genieten houd dan
het deksel (afb.1) altijd goed
gesloten. Maal niet meer bonen
dan u per keer nodig heeft.

De getallen naast de doseerknop
(afb.7) geven de verschillende
hoeveelheden van de doseerder
aan.
Als een grove indicatie kunt u
aanhouden (geldt alleen voor de
grove mailing):
Getal op de doseerder = aantal
koppen (bijvoorbeeld: stand '3' = 3
koppen)
De hoeveelheid versgemalen koffie
die u maalt voor uw koffie hangt of
van de bonensoort, de maalfijnheid
en uw persoonlijke smaak (voor
een espressokoffie wordt in de
regel +/- 7 gram koffie per kopje
gebruikt, bij een fijne maalgraad).
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