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Hyvä asiakkaamme,

Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hy-
vän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin tulisi tyytyväinen Metos-asiakas, niin-
kuin tuhansista asiakkaistamme ympäri maailmaa.

Tutustukaa huolellisesti tähän käsikirjaan. Käsikirjassa kerrotaan oikeista, turvallisista ja
tehokkaista käyttötavoista, joilla laitteesta saa parhaan mahdollisen hyödyn.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

Tarvitessanne huoltoa tai teknistä apua, ilmoittakaa meille jo ensimmäisellä kerralla lait-
teen valmistenumero, joka löytyy laitteessa olevasta tuotekilvestä. Se nopeuttaa Teidän
palveluanne. Täyttäkää allaoleville viivoille valmiiksi lähimmän Metos-huoltopisteen
yhteystiedot, niin asiointinne on nopeaa ja vaivatonta.

METOS TEAM

Metos-huollon puhelinnumero:_________________________________

Yhteyshenkilö:_____________________________________________
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Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeas-
ta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.

Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.

Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikal-
lisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähköverkkoon ainoastaan tar-
vittavan ammattipätevyyden omaava henkilö.

Tämän laitteen käyttäjät tulee perehdyttää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön.

Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä laitteen
huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia.

Mikäli yllä olevia ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua.

��� .lVLNLUMDVVD�Nl\WHW\W�PHUNLQQlW

Tämä kuvio kertoo tilanteesta, jossa saattaa esiintyä vaaratekijä. Annettuja ohjeita on nou-
datettava, jotta tapaturman vaaraa ei syntyisi.

Tämä kuvio kertoo oikeasta suoritustavasta, jolla huonon lopputuloksen, laitevaurion tai
vaaran mahdollisuus vältetään.

Tämä kuvio kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, joilla laitteesta saadaan paras mahdol-
linen hyöty.

��� /DLWWHHVVD�Nl\WHW\W�PHUNLQQlW

Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Täl-
laisen osan saa irroittaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja huol-
tamiseen tarvittava ammattipätevyys.

��� /DLWWHHQ�MD�NlVLNLUMDQ�\KWHHQNXXOXYXXGHQ�WDUNLVWXV

Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet, val-
mistajalta tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. Tällöin tulee ehdot-
tomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero.
1



��������� �5HY������

7XUYDRKMHHW
�� ��������

�

��� <OHLVWl

Kahvimylly on suunniteltu ainoastaan  paahdettujen kahvipapujen jauhamiseen ja jauhe-
tun kahvin annosteluun. Turvallisuussyistä myllyä ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.

Laitteen käyttö muuhun kuin yllämainittuun tarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteen ih-
misille, sekä vahingoittaa laitetta.

Älä koskaan käytä laitetta kädet märkinä tai paljain jaloin.

Vältä kastuttamasta myllyn ulkokuorta. Poista pistotulppa pistorasiasta heti ja kuivaa
mylly heti huolellisesti jos se kastuu.

Laita aina  kahvipapusäiliön kansi (1) paikalleen ennen kun käytät myllyä kun olet täyt-
tänyt säiliön (2)  pavuilla.

Turvallisuussyistä on erityisen tärkeää varmistaa ennen
myllyn päällekytkemistä että papusäiliö (2) on kunnolla
kiinnitetty lukitusruuveilla (3) myllyn säätölevyyn (4).
Muutoin käynnistettäessä konetta voidaan helposti kos-
kettaa pyöriviä teriä.

Älä koskaan käytä myllyä jollei kahvipapusäiliö (2) ole
kunnolla paikallaan ja lukittu kiinnitysruuveilla (3).

Älä käytä kahvimyllyä yhtäjaksoisesti enemmän kun 30
minuuttia.

Täytettäessä papusäiliötä (2), varmista ettei vieraita esineitä (kaulakoru, kaulahuivi, hius-
koru ym)  vahingossa joudu papusäiliöön tai säätölevylle.

Moottori on suojattuu ylikuumenemiselta. Ylikuumenemissuoja katkaisee virran mootto-
rille jos moottorin lämpötila nousee liikaa toimintahäiriön kuten tukoksen takia.
2



��������� �5HY������

7XUYDRKMHHW
��� +XROWR�MD�NRUMDXNVHW

Jos laite ei toimi oikealla tavalla, niin sulje se ja katkaise virta pääkatkaisijasta. Soita huol-
toon.

Vain pätevät ja valtuutetut henkilöt saavat tehdä huoltoja.

Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.

Epäpätevien henkilöiden suorittamat huoltotoimenpiteet saattavat vaarantaa laitteen tur-
vallisuuden.

Jos laitteen virtajohto on vioittunut, niin sulje laite ja ota yhteyttä huoltoon sen vaihtami-
seksi.
3
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1. Kahvipapusäiliön kansi 9. Jauhetun kahvin säätöruuvi

2. Kahvipapusäiliö 10. Jauhetun kahvin tamppari

3. Papusäiliön kiinnitysruuvit 11. Päälle/Pois katkaisija

4. Kahvimyllyn säätölevy 12. Kahvikoneen kahvikahvan tuki

5. Kahvipapujen syöttölevy 13. Kahvin keräilyastia

6. Myllyn säätölevyn lukitusnasta 14. Jauhetun kahvin annostelija

7. Jauhetun kavisäiliön kansi 15. Jauhetun kahvin annosteluvipu

8- Jauhetun kahvin säiliö
4
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Täytä kahvimylly kahvipavuilla seuraavan ohjeen mukaisesti ennen kun käytät myllyä
ensimmäistä kertaa:

Varmista, että kahvipapusäiliö (2) on paikallaan ja kiinnitetty lukitusruuveilla (3) myllyn
säätölevyyn (4).

Sulje kahvipapujen syöttölevy (18) estääksesi kahvipapu-
jen pääsyä myllykammioon.

Avaa kahvipapusäiliön kansi (1) ja täytä papusäiliö (2)
kahvipavuilla ja sulje kansi

Vedä syöttölevy (5) uloimpaan asentoon jotta kahvipavut
pääsevät putoamaan myllykammioon
5
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����� .DKYLSDSXMHQ�MDXKDWXV

Käynnistä kahvimylly Pälle/pois katkaisijalla (11). Kahvipavut kulkevat kahvimyllyn
läpi ja jauhettu kahvi putoaa jauhetun kahvin säiliöön (8).

Pysäytä kahvimylly katkaisijasta (11) kun jauhetun kahvin säiliö (8) on täynnä.

Vain malleille joilla on täyttöautomatiikka:

Kun kahvimylly on käynnistetty Pälle/pois kytkimellä (11) pysähtyy mylly automaatti-
sesti kun jauhetun kahvin säiliö (8) on täynnä. Kun jauhetun kahvin määrä putoaa alle tie-
tyn tason käynnistyy mylly automaattisesti, täyttää jauhetun kahvin säiliön ja pysähtyy
jälleen automaattisesti.

����� -DXKHWXQ�NDKYLQ�DQQRVWHOX

Sijoita kahvikoneen kahvikahva tuelle (12) jauhetun
kahvin annostelijan (4) alle.

Vedä annostelijavipu (15) itseäsi kohti saadaksesi an-
noksen jauhettua kahvia. Vapauttaessasi annostelijavi-
pua se palaa alkuasentoonsa.

Paina kahvijauhe tasaisesti suodattimeen, käyttäen
myllyn tampparia (10).

Jos haluat pitää jauhetun kahvin säiliö (8) täynnä koko
ajan (joskin se ei ole välttämätöntä), käynnistä kahvi-
mylly jokaisen jauhetun kahvin annostelun jälkeen ja
sammuta se kun säiliö on täynnä (huom: tämä toiminto
on automaattinen malleilla, joilla on täyttöatumatiik-
ka.
6
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Voit säätää myllyn jauhatusta (hienompaa/karkeampaa kahvia)
kääntämällä säätölevyä (4) seuraavasti:

Saadaksesi hienommin jauhettua kahvia

• Sammuta kahvimylly kytkimellä (11).

• Pidä lukitusnastaa (6) painettuna vapauttaaksesi säätölevyä
(4) ja käännä levy OIKEALLE nuolen suuntaan “F”

• Vapauta lukitusnasta (6) ja varmista että säätölevyä (4) ei
voida kääntää.

Saadaksesi karkeampaa kahvia

• Sammuta kahvimylly kytkimellä (11).

• Pidä lukitusnastaa (6) painettuna vapauttaaksesi säätölevyä (4) ja käännä levy VA-
SEMMALLE nuolen suuntaan “G”

• Vapauta lukitusnasta (6) ja varmista että säätölevyä (4) ei voida kääntää.

Jos säätölevy (4) on kokonaan pois paikaltaan ovat myllyn terät paljaana aiheuttaen vaa-
ratilanteen jos mylly kytketään päälle. ÄLÄ KOSKAAN käytä myllyä jollei kaikki osat
ole paikallaan.

����� -DXKHWXQ�NDKYLQ�DQQRNVHQ�PXXWWDPLQHQ

Voit säätää jauhetun kahvin annostelua saadaksesi pi-
nemmän (minimi 5 g) tai isomman (maksimi 12 g) an-
noksen kahvia seuraavasti:

Pienempi annos

• Sammuta kahvimylly kytkimellä (11).

• Poista säiliön kansi (7).

• Käännä säätöruuvia (9) oikealle

• Laita säiliön kansi (7) takaisin paikoilleen.

Isompi annos

• Sammuta kahvimylly kytkimellä (11).

• Poista säiliön kansi (7).

• Käännä säätöruuvia (9) vasemmalle

• Laita säiliön kansi (7) takaisin paikoilleen.

����� 0DNVLPL�Nl\WW|DLND

Älä käytä kahvimyllyä yhtäjaksoisesti enemmän kuin 30 minuuttia.
7
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On erityisen tärkeää puhdistaa kahvimyllyn osat säännöllisesti 2 kertaa kuukaudessa.

Sammuta kahvimylly ja katkaise virransyöttö laitteeseen ennen puhdistustoimenpiteitä.

Älä koskaan puhdista kahvimyllyä juoksevan veden alla.

Älä käytä hankaavia aineita tai kemiallisia liuotteita.

����� .DKYLSDSXVlLOL|

Sammuta kahvimylly kytkimellä (11)

Avaa kiinnitysruuvit jotka lukitsevat kahvipapusäi-
liön (3) myllyn säätölevyyn (4). Irrota kahvipapu-
säiliö (2).

Pese kahvipapusäiliö vedesä miedossa pesuaine-liu-
oksessa. Pese aina käsin, ÄLÄ laita tiskikoneeseen.

Varmista, että kahvipapusäiliö on kuiva ennen kuin
kiinnität sen kahvimyllyyn uudestaan.

����� 0\OO\Q�WHUlW

Käytä pyöreää, puolijäykkää, harjaa. Harjan tulisi olla tarpeeksi
pitkä jotta se ylettyy joka osaan. Käytä tätä harjaa ainoastaan
kahvimyllyn puhdistamiseen. Säilytä harja viileässä, kuivassa
paikassa.

Sammuta kahvimylly kytkimellä (11).

Avaa kiinnitysruuvit (3) ja poista kahvipapusäiliö (2)

Paina lukitusnastaa (6) ja pidä se painettuna vapauttaaksesi sää-
tölevyä (4). Käännä säätölevy “G”-nuolen suuntaan kunnes levy
irtoaa.

Puhdista terät ja muut osat kuivalla harjalla, älä käytä minkään-
laisia nesteitä.   

Laita säätölevy (4) takaisin paikalleen ja käännä se “F”-nuolen
suuntaisesti haluttuun jauhatusasentoon (kts. “Kahvimyllyn sää-
tö”).
8
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Sammuta kahvimylly kytkimellä (11).

Tyhjennä jauhetun kahvin säiliö (8) vetämällä annostelijaa (15) edestakaisin kunnes säiliö
on tyhjä.

Poista säiliön kansi (7).

Puhdista säiliön sisäpintaa kuivalla harjalla, älä käytä minkäänlaisia nesteitä. Vedä annos-
teluvipua (15) edestakaisin puhdistaaksesi  kunnolla

Laita säiliön kansi (7) takaisin.

����� .DKYLP\OO\Q�NXRUL

Jos myllyn kuori likaantuu, puhdista se pehmeällä, kostealla liinalla. Muista katkaista
kahvimyllyn sähkösyöttö ennen puhdistusta.

����� 0\OO\Q�\OOlSLWR

On tärkeää seurata kahvimyllyn terien kuntoa säännöllisesti. Kuluminen vaikuttaa jauhe-
tun kahvin laatuun sekä aiheuttaa moottorin lämpenemistä sekä suurentaa sähkökulutusta.

Edellisten ehkäisemiseksi tulisi terät vaihtaa kun myllyllä on jauhettuu 800-1000 kg kah-
via.

Vaihto tulee ainoastaan suorittaa valtuutetun huoltohenkilön toimesta.

Tarkasta sähköjohdon, pistotulpan sekä Päälle/Pois-kytkimen (11) kuntoa säännöllisesti.
Jos jokin näistä on kulunut tai vioittunut, ÄLÄ KYTKE MYLLYÄ PÄÄLLE. Katkaise
virransyöttö ja kutsu huolto. ÄLÄ YRITÄ KORJATA ITSE!.
9
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Sijoita mylly tasaiselle, tukevalle alustalle jossa se on helppo ja turvallista käyttää.

Omaa työmukavuuttasi ajatellen, sijoita kahvimylly lähelle kahvikonettar.

Älä sijoita kahvimyllyä lähelle vesipistettä tai paikalla jossa vieraita esineitä voi joutua
koneseen.

Älä jätä kahvimyllyä lähelle lämmönlähdettä (lämpöpatteri, ilmakanavaa yms), suoraan
auringonpaahteeseen tai paikalle jossa se voi altistua sateelle, pölylle, mekaaniselle täri-
nälle tai iskuille.

Välttääkseen ylikuumenemista, sijoita mylly hyvin ilmastoituun tilaan.

Jätä seuraavat minimi välit kahvimyl-
lyn toimivuuden sekä turvallisen ja
helpon käytettävyyden ja ylläpidon
varmistamiseksi:
10
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Varmista ennen kytkemistä että asennuspaikan sähkö on laitteen arvokilven mukainen.

Kahvimylly pitää kytkeä maadoittetuun pistorasiaan. Tämän vaati-
muksen täyttämättä jättäminen saattaa aiheuttaa varatilanteita. Val-
mistaja ei voida pitää vastuussa vahingolle, joka on aihetunut ei
maadoitetun pistorasian käytöstä.
11
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Ongelma Syy Ratkaisu
Kahvimylly ei käynnisty Sähkökatkos Tarkista sähkövirran saanti. Tarkista 

Päälle/pois kytkimen (1) asento.

Kahvimyllyn terät ei pyöri Jouhtuu useimmiten vieraasta esineestä 
kahvipapusäiliössä.

Sammuta kahvimylly heti ja kytke laite 
irti sähköverkosta.

Jos kahvimylly on ylikuumentunut tu-
koksen ansiosta, odota kunnes se on 
jäähtynyt täysin

Poista vieras esine kahvimyllyn puhdis-
tusohjeen mukaisesti.
12
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Määre Arvo
Ulkomitat 210x355x630

Paino 30 kg

Sähköliitäntä, sulake 990 W 230V 1~10A

Nopeus 1300 r.p.m

Terien käyttöikä 800-1000 kg

Kahvipapusäiliö 2000 g

Jauhetun kahvin säiliö 600 g

Annostelijan säätö 5 - 12 g
13
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	1.2� Laitteessa käytetyt merkinnät

	Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Tällaisen o...
	1.3� Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus

	Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet, valmistajal...

	2.� Turvaohjeet
	2.1� Yleistä
	Kahvimylly on suunniteltu ainoastaan paahdettujen kahvipapujen jauhamiseen ja jauhetun kahvin ann...
	Laitteen käyttö muuhun kuin yllämainittuun tarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteen ihmisille, ...
	Älä koskaan käytä laitetta kädet märkinä tai paljain jaloin.
	Vältä kastuttamasta myllyn ulkokuorta. Poista pistotulppa pistorasiasta heti ja kuivaa mylly heti...
	Laita aina kahvipapusäiliön kansi (1) paikalleen ennen kun käytät myllyä kun olet täyttänyt säili...
	Turvallisuussyistä on erityisen tärkeää varmistaa ennen myllyn päällekytkemistä että papusäiliö (...
	Älä koskaan käytä myllyä jollei kahvipapusäiliö (2) ole kunnolla paikallaan ja lukittu kiinnitysr...
	Älä käytä kahvimyllyä yhtäjaksoisesti enemmän kun 30 minuuttia.
	Täytettäessä papusäiliötä (2), varmista ettei vieraita esineitä (kaulakoru, kaulahuivi, hiuskoru ...
	Moottori on suojattuu ylikuumenemiselta. Ylikuumenemissuoja katkaisee virran moottorille jos moot...
	2.2� Huolto ja korjaukset

	Jos laite ei toimi oikealla tavalla, niin sulje se ja katkaise virta pääkatkaisijasta. Soita huol...
	Vain pätevät ja valtuutetut henkilöt saavat tehdä huoltoja.
	Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
	Epäpätevien henkilöiden suorittamat huoltotoimenpiteet saattavat vaarantaa laitteen turvallisuuden.
	Jos laitteen virtajohto on vioittunut, niin sulje laite ja ota yhteyttä huoltoon sen vaihtamiseksi.

	3.� Toiminnallinen kuvaus
	3.1� Rakenne
	1.
	Kahvipapusäiliön kansi
	9.
	Jauhetun kahvin säätöruuvi
	2.
	Kahvipapusäiliö
	10.
	Jauhetun kahvin tamppari
	3.
	Papusäiliön kiinnitysruuvit
	11.
	Päälle/Pois katkaisija
	4.
	Kahvimyllyn säätölevy
	12.
	Kahvikoneen kahvikahvan tuki
	5.
	Kahvipapujen syöttölevy
	13.
	Kahvin keräilyastia
	6.
	Myllyn säätölevyn lukitusnasta
	14.
	Jauhetun kahvin annostelija
	7.
	Jauhetun kavisäiliön kansi
	15.
	Jauhetun kahvin annosteluvipu
	8-
	Jauhetun kahvin säiliö

	4.� Käyttöohjeet
	4.1� Ennen ensimmäistä käyttöä
	Täytä kahvimylly kahvipavuilla seuraavan ohjeen mukaisesti ennen kun käytät myllyä ensimmäistä ke...
	Varmista, että kahvipapusäiliö (2) on paikallaan ja kiinnitetty lukitusruuveilla (3) myllyn säätö...
	Sulje kahvipapujen syöttölevy (18) estääksesi kahvipapujen pääsyä myllykammioon.
	Avaa kahvipapusäiliön kansi (1) ja täytä papusäiliö (2) kahvipavuilla ja sulje kansi
	Vedä syöttölevy (5) uloimpaan asentoon jotta kahvipavut pääsevät putoamaan myllykammioon
	4.2� Kahvimyllyn käyttö
	4.2.1� Kahvipapujen jauhatus


	Käynnistä kahvimylly Pälle/pois katkaisijalla (11). Kahvipavut kulkevat kahvimyllyn läpi ja jauhe...
	Pysäytä kahvimylly katkaisijasta (11) kun jauhetun kahvin säiliö (8) on täynnä.
	Vain malleille joilla on täyttöautomatiikka:
	Kun kahvimylly on käynnistetty Pälle/pois kytkimellä (11) pysähtyy mylly automaattisesti kun jauh...
	4.2.2� Jauhetun kahvin annostelu

	Sijoita kahvikoneen kahvikahva tuelle (12) jauhetun kahvin annostelijan (4) alle.
	Vedä annostelijavipu (15) itseäsi kohti saadaksesi annoksen jauhettua kahvia. Vapauttaessasi anno...
	Paina kahvijauhe tasaisesti suodattimeen, käyttäen myllyn tampparia (10).
	Jos haluat pitää jauhetun kahvin säiliö (8) täynnä koko ajan (joskin se ei ole välttämätöntä), kä...
	4.2.3� Kahvimyllyn säätö

	Voit säätää myllyn jauhatusta (hienompaa/karkeampaa kahvia) kääntämällä säätölevyä (4) seuraavasti:
	Saadaksesi hienommin jauhettua kahvia
	• Sammuta kahvimylly kytkimellä (11).
	• Pidä lukitusnastaa (6) painettuna vapauttaaksesi säätölevyä (4) ja käännä levy OIKEALLE nuolen ...
	• Vapauta lukitusnasta (6) ja varmista että säätölevyä (4) ei voida kääntää.
	Saadaksesi karkeampaa kahvia
	• Sammuta kahvimylly kytkimellä (11).
	• Pidä lukitusnastaa (6) painettuna vapauttaaksesi säätölevyä (4) ja käännä levy VASEMMALLE nuole...
	• Vapauta lukitusnasta (6) ja varmista että säätölevyä (4) ei voida kääntää.
	Jos säätölevy (4) on kokonaan pois paikaltaan ovat myllyn terät paljaana aiheuttaen vaaratilantee...
	4.2.4� Jauhetun kahvin annoksen muuttaminen

	Voit säätää jauhetun kahvin annostelua saadaksesi pinemmän (minimi 5 g) tai isomman (maksimi 12 g...
	Pienempi annos
	• Sammuta kahvimylly kytkimellä (11).
	• Poista säiliön kansi (7).
	• Käännä säätöruuvia (9) oikealle
	• Laita säiliön kansi (7) takaisin paikoilleen.
	Isompi annos
	• Sammuta kahvimylly kytkimellä (11).
	• Poista säiliön kansi (7).
	• Käännä säätöruuvia (9) vasemmalle
	• Laita säiliön kansi (7) takaisin paikoilleen.
	4.2.5� Maksimi käyttöaika

	Älä käytä kahvimyllyä yhtäjaksoisesti enemmän kuin 30 minuuttia.
	4.3� Puhdistus ja ylläpito

	On erityisen tärkeää puhdistaa kahvimyllyn osat säännöllisesti 2 kertaa kuukaudessa.
	Sammuta kahvimylly ja katkaise virransyöttö laitteeseen ennen puhdistustoimenpiteitä.
	Älä koskaan puhdista kahvimyllyä juoksevan veden alla.
	Älä käytä hankaavia aineita tai kemiallisia liuotteita.
	4.3.1� Kahvipapusäiliö

	Sammuta kahvimylly kytkimellä (11)
	Avaa kiinnitysruuvit jotka lukitsevat kahvipapusäiliön (3) myllyn säätölevyyn (4). Irrota kahvipa...
	Pese kahvipapusäiliö vedesä miedossa pesuaine-liuoksessa. Pese aina käsin, ÄLÄ laita tiskikoneeseen.
	Varmista, että kahvipapusäiliö on kuiva ennen kuin kiinnität sen kahvimyllyyn uudestaan.
	4.3.2� Myllyn terät

	Käytä pyöreää, puolijäykkää, harjaa. Harjan tulisi olla tarpeeksi pitkä jotta se ylettyy joka osa...
	Sammuta kahvimylly kytkimellä (11).
	Avaa kiinnitysruuvit (3) ja poista kahvipapusäiliö (2)
	Paina lukitusnastaa (6) ja pidä se painettuna vapauttaaksesi säätölevyä (4). Käännä säätölevy “G”...
	Puhdista terät ja muut osat kuivalla harjalla, älä käytä minkäänlaisia nesteitä.
	Laita säätölevy (4) takaisin paikalleen ja käännä se “F”-nuolen suuntaisesti haluttuun jauhatusas...
	4.3.3� Annostelija

	Sammuta kahvimylly kytkimellä (11).
	Tyhjennä jauhetun kahvin säiliö (8) vetämällä annostelijaa (15) edestakaisin kunnes säiliö on tyhjä.
	Poista säiliön kansi (7).
	Puhdista säiliön sisäpintaa kuivalla harjalla, älä käytä minkäänlaisia nesteitä. Vedä annosteluvi...
	Laita säiliön kansi (7) takaisin.
	4.3.4� Kahvimyllyn kuori

	Jos myllyn kuori likaantuu, puhdista se pehmeällä, kostealla liinalla. Muista katkaista kahvimyll...
	4.3.5� Myllyn ylläpito

	On tärkeää seurata kahvimyllyn terien kuntoa säännöllisesti. Kuluminen vaikuttaa jauhetun kahvin ...
	Edellisten ehkäisemiseksi tulisi terät vaihtaa kun myllyllä on jauhettuu 800-1000 kg kahvia.
	Vaihto tulee ainoastaan suorittaa valtuutetun huoltohenkilön toimesta.
	Tarkasta sähköjohdon, pistotulpan sekä Päälle/Pois-kytkimen (11) kuntoa säännöllisesti. Jos jokin...

	5.� Asennus
	5.1� Laitteen sijoittaminen
	Sijoita mylly tasaiselle, tukevalle alustalle jossa se on helppo ja turvallista käyttää.
	Omaa työmukavuuttasi ajatellen, sijoita kahvimylly lähelle kahvikonettar.
	Älä sijoita kahvimyllyä lähelle vesipistettä tai paikalla jossa vieraita esineitä voi joutua kone...
	Älä jätä kahvimyllyä lähelle lämmönlähdettä (lämpöpatteri, ilmakanavaa yms), suoraan auringonpaah...
	Välttääkseen ylikuumenemista, sijoita mylly hyvin ilmastoituun tilaan.
	Jätä seuraavat minimi välit kahvimyllyn toimivuuden sekä turvallisen ja helpon käytettävyyden ja ...
	5.2� Sähköliitännät

	Varmista ennen kytkemistä että asennuspaikan sähkö on laitteen arvokilven mukainen.
	Kahvimylly pitää kytkeä maadoittetuun pistorasiaan. Tämän vaatimuksen täyttämättä jättäminen saat...

	6.� Vianetsintä
	Kahvimylly ei käynnisty
	Sähkökatkos
	Tarkista sähkövirran saanti. Tarkista Päälle/pois kytkimen (1) asento.
	Kahvimyllyn terät ei pyöri
	Jouhtuu useimmiten vieraasta esineestä kahvipapusäiliössä.
	Sammuta kahvimylly heti ja kytke laite irti sähköverkosta.
	Jos kahvimylly on ylikuumentunut tukoksen ansiosta, odota kunnes se on jäähtynyt täysin
	Poista vieras esine kahvimyllyn puhdistusohjeen mukaisesti.

	7.� Tekniset tiedot
	Ulkomitat
	210x355x630
	Paino
	30 kg
	Sähköliitäntä, sulake
	990 W 230V 1~10A
	Nopeus
	1300 r.p.m
	Terien käyttöikä
	800-1000 kg
	Kahvipapusäiliö
	2000 g
	Jauhetun kahvin säiliö
	600 g
	Annostelijan säätö
	5 - 12 g


