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1  Brugervejledning 

1.1 Generelt 
Læs venligst oplysningerne heri, så du hurtigt kan blive fortrolig med din enhed og drage 
fordel af det fulde omfang af dens funktioner.
Din Barista Flavor vil tjene dig i mange år, hvis du håndterer den korrekt og plejer den 
ordentligt.
Vi ønsker dig en masse fornøjelse med din nye maskine!

1.2 Information om denne manual 
Denne betjeningsvejledning vedrører Barista Flavor (herefter kaldet Enheden) og giver dig 
vigtige oplysninger om den første idriftsættelse, sikkerhed, tilsigtet brug og pleje af 
enheden. Betjeningsvejledningen skal til enhver tid være tilgængelig nær enheden. Denne 
betjeningsvejledning skal læses og anvendes af enhver person, der er tænkes at arbejde 
med enheden.

Opbevar betjeningsvejledningen et sikkert sted, og giv den videre til den efterfølgende 
ejer sammen med enheden.

1.3 Advarsel 
Følgende advarsler bruges i den pågældende betjeningsvejledning her.

FARE
En advarsel om dette fareniveau indikerer en potentielt farlig situation.
Hvis den farlige situation ikke undgås, kan det føre til dødsfald eller alvorlige kvæstelser.
► Overhold instruktionerne i denne advarselsmeddelelse for at undgå dødsfare eller 

alvorlige personskader.

ADVARSEL 
En advarsel om dette fareniveau angiver en mulig farlig situation.
Hvis den farlige situation ikke undgås, kan dette føre til alvorlige kvæstelser.
► Overhold instruktionerne i denne advarselsmeddelelse for at undgå personskader.

OBS 
En advarsel om dette fareniveau angiver en mulig farlig situation.
Hvis den farlige situation ikke undgås, kan dette føre til lette eller moderate skader.
► Overhold instruktionerne i denne advarselsmeddelelse for at undgå personskader.

INFO
En meddelelse af denne art angiver yderligere information, som vil forenkle håndteringen af 
maskinen.maskinen. 



5 

2   Sikkerhed
Dette kapitel giver dig vigtige sikkerhedsbemærkninger, når du håndterer enheden.

Forkert brug kan resultere i person- eller ejendomsskader.

2.1  Anvendelse 

Denne enhed er kun beregnet til formaling af kaffebønner. Brug kun denne enhed i 
husholdningen.

Denne kaffekværn er ikke beregnet til industrielt brug.

Anvendelse til et andet formål eller til et formål, der overstiger denne beskrivelse, anses 
for at være uforenelig med den tilsigtede eller beregnede brug.

KVÆRN IKKE HÅRDE INGREDIENSER ELLER IS I DENNE KAFFEKVÆRN!

Advarsel! Fare på grund af utilsigtet brug!
Der kan udgå farer fra enheden, hvis den bruges til utilsigtet brug og/eller en anden
form for brug.
► Brug udelukkende apparatet til dets tilsigtede brug.
► Overhold de proceduremæssige metoder, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning. 
Krav af enhver art på grund af skader som følge af utilsigtet brug er udelukket. Brugeren 
bærer alene risikoen.

2.2 Generelle sikkerhedsoplysninger 
INFO

Overhold venligst følgende generelle sikkerhedsanvisninger
med hensyn til sikker håndtering af enheden

► Undersøg enheden for synlige ydre skader før brug. Sæt aldrig 
en beskadiget enhed i drift.

► Hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, skal de udskiftes af 
producenten eller dennes værksted for at undgå fare.

► Efterlad ikke enheden uden opsyn, når den er i drift.
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INFO
► Apparater kan bruges af personer med nedsatte 

fysiske, sensoriske eller mentale evner eller 
manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn 
eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker 
måde, og hvis de forstår de involverede farer.

► Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold 
apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn. 
Børn må ikke lege med apparatet.

► Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke 
udføres af børn.

► Betjen ikke apparatet med våde hænder, og kør 
ikke uden belastning.

► Sørg for, at strømkablet ikke kommer i kontakt med 
skarpe kanter og/eller varme overflader.

► Enheden er ikke beregnet til at blive betjent ved 
hjælp af en ekstern timer eller separat 
fjernbetjening.

► Enheden er ikke beregnet til flydende eller varme 
ingredienser.

► Kun kundeservice, autoriseret af producenten, må 
udføre reparationer på apparatet, da 
garantirettighederne ellers bortfalder i tilfælde af 
efterfølgende skader. Ukorrekt udførte reparationer 
kan forårsage betydelige farer for brugeren.

► Defekte komponenter skal altid udskiftes med 
originale reservedele. Kun sådanne dele garanterer, 
at sikkerhedskravene er opfyldt.
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INFO
► Sluk for apparatet, og træk stikket ud, før du skifter 

tilbehør eller bevægelige dele, samt når enheden er 
uden opsyn, før hver rengøring, og før du afmonterer 
eller installerer dele.

► Træk stikket ud ved at tage fat i stikket og ikke i 
ledningen. Bær ikke enheden ved ledningen.

► Vikl ikke ledningen rundt om apparatet og bøj den 
ikke.

► Fyld ikke enheden ud over kanten af 
bønnebeholderen.

► Af hensyn til din egen sikkerhed må du kun bruge 
producentens tilbehør og reservedele, der passer til 
din maskine.

► Kontroller slibebeholderen for fremmedlegemer, før 
apparatet tages i brug.

2.3 Kilder til fare

Fare for skader
 Advarsel 

Ved uforsigtig brug af apparatet er der risiko for 
skader på grund af skarpe kanter.
Bemærk følgende advarsler for at undgå personskade.
►Undgå at komme i kontakt med bevægelige dele.
► Fyld aldrig varm mad / varme væsker i enheden. 

Risiko for kvæstelser og skade på enheden.
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Farer på grund af elektrisk strøm
 FARE 

Livsfare på grund af elektrisk strøm!
Der er livsfare, når man kommer i kontakt
med strømførende ledninger!
Overhold følgende sikkerhedsanvisninger for at undgå
farer på grund af elektrisk strøm:
► Brug ikke denne enhed, hvis den har et beskadiget 

kabel eller stik, hvis den ikke fungerer korrekt, eller 
hvis den er blevet beskadiget eller tabt. Hvis 
strømkablet eller stikket er beskadiget, skal de 
udskiftes af producenten eller dennes serviceagent 
for at undgå fare.

► Åbn under ingen omstændigheder huset på 
enheden. Der er fare for elektrisk stød, hvis 
strømførende forbindelser berøres, og den elektriske 
eller mekaniske struktur ændres. Derudover kan der 
også opstå funktionsfejl på enheden.

► Træk ikke i strømkablet, og bær ikke enheden ved 
strømkablet.

► Nedsænk ikke enheden, ledningen eller stikket i 
vand eller andre væsker, og sæt den ikke i 
opvaskemaskinen.

2.4 Ansvarsbegrænsning 
Alle tekniske informationer, data og meddelelser med hensyn til installation, drift og pleje 
er fuldstændig ajourførte på tryktidspunktet og er samlet efter vores bedste viden og 
overbevisning under hensyntagen til vores tidligere erfaringer og resultater.
Der kan ikke udledes krav fra den angivne information, illustrationerne eller 
beskrivelserne i denne manual. Producenten påtager sig intet ansvar for skader eller 
personskader, der opstår som følge af følgende:
· Manglende overholdelse af manualen
· Anvendelser til ikke-tilsigtede formål
· Ukorrekte reparationer
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 Tekniske ændringer  Brug af uautoriserede reservedele.
 Modifikationer af enheden.
Ændringer af enheden anbefales ikke og er ikke dækket af garantien.

Alle oversættelser udføres efter vores bedste viden. Vi påtager os intet ansvar for 
oversættelsesfejl, heller ikke hvis oversættelsen er udført af os eller efter vores 
instruktioner. Den originale tyske tekst forbliver udelukkende bindende.

2.5  Ophavsretsbeskyttelse 

Dette dokument er ophavsretligt beskyttet.

Braukmann GmbH forbeholder sig alle rettigheder, herunder rettigheder til fotomekanisk 
gengivelse, kopiering og distribution ved hjælp af specielle processer (f.eks. 
databehandling, databærere, datanetværk), selv delvist. Der tages forbehold for 
indholdsmæssige og tekniske ændringer.

3  Idriftsættelse
Dette kapitel giver dig vigtige sikkerhedsbemærkninger under den første idriftsættelse af 
enheden. Overhold følgende anvisninger for at undgå farer og skader:

13.1 Safety information Warning 
► Emballagematerialer må ikke bruges til leg. Der er fare for kvælning.

3.2  Leveringsomfang og transporteftersyn
Som regel leveres Barista Flavor med følgende komponenter: 

 bønnebeholder med låg Barista Flavour

 Beholder til kaffepulver med låg  kværnsæt  brugervejledning

INFO
► Undersøg forsendelsen for dens fuldstændighed og for eventuelle synlige skader.
► Meddel straks transportøren og leverandøren om enhver ufuldstændig forsendelse 

eller skader som følge af utilstrækkelig emballage eller på grund af transport.

3.3  Udpakning
For at pakke enheden ud, fortsæt som følger:: 

 Tag enheden ud af kartonen og fjern emballagen.

3.4 Bortskaffelse af emballagen 

Emballagen beskytter enheden mod skader under transport. Emballagematerialerne 
er udvalgt i overensstemmelse med miljøvenlige og genbrugsmæssige synspunkter 
og kan derfor genbruges.
At returnere emballagen tilbage til materialesløjfen sparer råmaterialer og reducerer 
mængden af akkumuleret affald. Aflever emballagematerialer, der ikke længere er 
påkrævet, til genbrugsstationerne for "Green Dot" til bortskaffelse.
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INFO
► Opbevar om muligt den originale emballage til apparatet i hele apparatets 

garantiperiode, for at apparatet kan ompakkes korrekt i tilfælde af et garantikrav.

3.5  Opsætningskrav til placering: 

For at sikre en sikker og problemfri drift af enheden skal opstillingsstedet opfylde 
følgende forudsætninger: 
 Placer enheden på en fast og jævn arbejdsflade.

 Brug ikke enheden udendørs.

 Vælg opsætningsstedet på en sådan måde, at børn ikke kan nå enheden.

 Enheden er ikke beregnet til at blive installeret i en væg eller et indbygget skab.
 Opstil ikke enheden i et varmt, vådt eller ekstremt fugtigt miljø eller i nærheden af 

brændbart materiale.

 Installation og montering af denne enhed på ikke-stationære opstillingssteder (f.eks. 
på skibe) skal udføres af specialfirmaer/elektrikere, forudsat at de garanterer 
forudsætningerne for sikker brug af denne enhed.

3.6  Electrical connection 

For at sikre en sikker og problemfri drift af apparatet skal følgende anvisninger 
for den elektriske tilslutning overholdes:

 Før du tilslutter enheden, skal du sammenligne tilslutningsdataene (spænding og 
frekvens) på mærkepladen med dem fra dit elektriske netværk. Disse data skal stemme 
overens, for at der ikke opstår skader på enheden

 Spørg din kvalificerede elektriker, hvis du er i tvivl.

 Stikkontakten skal være beskyttet af en 16A sikkerhedsafbryder.

 Forbindelsen mellem enheden og det elektriske netværk kan anvende et 3 meter langt 
(maks.) forlængerkabel med et tværsnit på 1,5 mm². Brug af flere stik er forbudt på 
grund af den brandfare, der er forbundet hermed.

 Sørg for, at strømkablet er ubeskadiget og ikke er blevet installeret under enheden eller 
over varme eller skarpe overflader.

 Enhedens elektriske sikkerhed er kun garanteret, hvis enheden er tilsluttet et korrekt 
installeret beskyttelsesledersystem. Drift med en stikkontakt uden en beskyttelsesleder 
er forbudt. Hvis du er i tvivl, så få husets installation efterset af en kvalificeret elektriker.
Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er forårsaget af en manglende 
eller beskadiget beskyttelsesleder.

4  Design og funktion 

Dette kapitel giver dig vigtige sikkerhedsbemærkninger om enhedens design og 
funktion.
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4.1 Oversigt 
1 låg på bønnebeholder
3 bønnebeholderholder  
5  start/stop  knap 

7 drejeknap for malingsgrad
9 kaffe udløb 

11 malet kaffe beholder 

2 bønnebeholder 
4 udløserknap til bønnebeholder
6  knap til mængden af malet kaffe
8 kværnhus 

10 plade
12 låg på beholderen til malet kaffe 

13  kværnring 

14 håndtage  

15 udfræsning 

16  kværnsnegl
17 kværn 

4.2 Typeskilt 

Typeskiltet med tilslutnings- og ydelsesdata kan 
findes under apparatet.  
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5   Betjening og håndtering
Dette kapitel giver dig vigtige meddelelser om betjening af enheden. Overhold 
følgende anvisninger for at undgå farer og skader.

5.1  Før første brug 

Rengør enheden som vist i kapitlet rengøring. 

INFO
► Ved første brug opstår der lidt lugt. Dette er ufarligt og forsvinder efter et stykke tid.

5.2  Samling 

Saml bønnebeholderen med holderen som følger: 
Placer bønnebeholderen på holderen, så 
sikkerhedsnålen (A) ved bønnebeholderen klikker ind i 
indtaget (B) ved huset.
Drej derefter bønnebeholderen med uret (fig 1)

INFO
Enheden er udstyret med mikroswitch, så den skal
skal samles korrekt før brug, ellers fungerer enheden
ikke. 

Tryk på udløserknappen for bønnebeholderen, når 
den er adskilt, og drej bønnebeholderen mod uret, så du kan 
fjerne bønnebeholderen.

5.3  Brug 

1. Stil kaffekværnen på en flad overflade.
2. Hæld passende mængde kaffebønner i bønnebeholderen.

INFO
► Fyld ikke mere end 300 g bønner i bønnebeholderen.
► Hvis enheden kører uden kaffebønner, holder den op med at virke efter 5 minutter.
► Betjen enheden kontinuerligt, ikke længere end 5 minutter.
► Apparatet skal køle ned i 30 minutter, hvis det er i drift i 5 minutter uafbrudt.
3. Luk låget på bønnebeholderen.
4. Hold beholderen til den malede kaffe (med låget) under forseglingen ved 

kaffekværnets udløb og skub forsigtigt beholderen på holderen.
5. Sørg for, at beholderens åbning flugter med udløbet til malet kaffe.
6. Drej knappen for grovhed på ønsket grovhed (1 = fin, 15 = grov).
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7. Mængden af malet kaffe afhænger af maletiden. Du kan indstille den ønskede maletid
med knappen til mængden af malet kaffe. Se tabel 1

Symbol 1 lyser: Dette er den manuelle tilstand. Enheden stopper efter 5 minutter, hvis 
du ikke stopper den manuelt før.

INFO
► Bemærk venligst, at beholderen til kaffemalet vil blive fyldt efter 60 sekunder 

(afhængig af grovhedsindstillingen).
9. Tilslut enheden. Det første symbol lyser med fuld lysstyrke, standardindstillingen er 

valgt. De andre symboler og start/stop-knappen er svagt oplyste.
10. Vælg grovhed og maletid / mængde formalet kaffe med trin 6 og tryk på knappen 

start / stop, og apparatet maler bønnerne afhængigt af dine indstillinger. Kaffemalet 
dispenseres fra kaffemalingsudtaget. Signallampen for start/stop-knappen blinker 
under denne handling.

INFO
► Forskellige kopstørrelser, bønnetype, grovhed, personlig smag osv. påvirker den 

ønskede serveringsstørrelse. Find den mængde malet kaffe, som er optimal for dig.
11. Når den ønskede maletid er nået, stopper enheden automatisk og skifter til 

standbytilstand. Det første symbol lyser med fuld lysstyrke, og standardindstillingen er 
valgt. De andre symboler og start/stop-knappen er svagt oplyste.

12. Tag stikket ud af stikkontakten, fjern låget på beholderen til kaffemalet og hæld den 
malede kaffe ud.

Symbol  fra 
venstre til højre 

1  2 3 4 5 6 

Tid
Standard 
Manuel mode 10 sek. 20 sek. 30 sek. 40 sek. 50 sek. 

Antal
kopper

Man. Mode Ca. 2 Ca. 4 Ca. 6 Ca. 8 Ca. 10 
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INFO
► Enheden skifter til standbytilstand, hvis der ikke er nogen betjening inden for 90 

sekunder efter tilslutningen.
► Du kan til enhver tid stoppe driften med start/stop-knappen.
► Den maksimale mængde formalet kaffe i beholderen til kaffemalet er 150 g. Sørg for, 

at den malede kaffe ikke løber over.
► Indstil grovheden, mens motoren kører, for at undgå beskadigelse af kværnen.
► Kværn ikke muskatnødder, tørt brød, gryn eller sten.
► Kør enheden i intervaller på 90 sekunders drift, 90 sekunders nedkølingstid
► Lad apparatet køle af i 30 minutter efter 3 intervaller.

5.4  Kværntips 

Kværn kun kaffe til det antal kopper, du ønsker at lave.
Kaffebønner holder sig friske i op til 2 måneder i fryseren i lufttæt beholder.
Rengør kværnen umiddelbart efter brug. Resterende malet kaffe kan beskadige enheden 
og påvirke smagen. Kværn kun kaffebønner. Enheden er ikke beregnet til våde, 
olieagtige eller ekstremt hårde ingredienser. Kværn ikke stærke krydderier, de kan 
påvirke smagen af den malede kaffe. 
Malingsgrad 

Perkolator eller "fransk presse"-anordning: grovmalet
Drypkaffemaskine og Aeropress: mellemmalet
Espressomaskine med elektrisk pumpe: finmalet
6   Rengøring og vedligehold 

Dette kapitel giver dig vigtige bemærkninger med hensyn til rengøring og 
vedligeholdelse af enheden. Overhold venligst anvisningerne for at undgå skader som 
følge af forkert rengøring af apparatet og for at sikre problemfri drift.  

6.1  Sikkerhedsinformation 

OBS 
Overhold venligst følgende sikkerhedsanvisninger, før du begynder at rengøre enheden:

► Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring af enheden.
► Hvis der trænger fugt ind i apparatet, kan det beskadige de elektroniske komponenter.
► Rengør enheden umiddelbart efter brug. Forlænget ventetid komplicerer unødigt 

rengøring og kan i ekstreme tilfælde umuliggøre det. For store ophobninger af snavs 
kan endda beskadige enheden under visse omstændigheder.

► Brug ikke aggressive eller slibende rengøringsmidler eller opløsningsmidler.
► Skrab ikke genstridigt snavs af med hårde genstande.
► Nedsænk aldrig apparatet, ledningen eller stikket i vand eller andre væsker, og sæt det 

ikke i opvaskemaskinen.
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6.2  Rengøring
Skil bønnebeholderen ad og skyl den og låget på bønnebeholderen, beholderen til 
kaffemalet og låget på beholderen til kaffemalet med vand og tør den grundigt efter dette.
Kværnring
Løft håndtaget på kværnringen og drej det mod uret, så du kan fjerne kværnringen fra 
kværnen.

Rengør slibeslangen med en børste. Skyl slibesættet med vand og tør det 
grundigt efter dette. Udskift slibesættet, og drej det med uret, indtil det går i hak.

OBS 
► Vær forsigtig med kværnring og snegl. De kan være skarpe. Fare for skader.

Kværnhus 

Rengør kværnhuset med en fugtig klud. 

7   Fejlfinding 

Dette kapitel giver dig vigtige meddelelser om betjening af enheden. Overhold 
følgende anvisninger for at undgå farer og skader.

7.1  Sikkerhedsmeddelelser 

OBS 
► Kun kvalificerede elektrikere, som er uddannet af producenten, må udføre 

reparationer på elektrisk udstyr.
► Ukorrekt udførte reparationer kan medføre betydelige farer for brugeren

og skader på enheden.

8   Afskaffelse 

Gamle elektriske og elektroniske enheder indeholder ofte stadig værdifulde 
materialer. Men de indeholder også skadelige stoffer, som var nødvendige for 
deres funktionalitet og sikkerhed.
Hvis disse blev lagt i det ikke-genanvendelige affald eller blev håndteret forkert, kan de 
være skadelige for menneskers sundhed og miljøet. Læg derfor ikke din gamle enhed i 
det ikke-genanvendelige affald under nogen omstændigheder.

INFO
► Brug indsamlingsstedet, der er etableret i din by, til at returnere og genbruge gamle 

elektriske og elektroniske enheder. Kontakt eventuelt dit rådhus, det lokale 
renovationsselskab eller din forhandler for information.

► Sørg for, at din gamle enhed opbevares sikkert væk fra børn, indtil den tages væk.
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9  Garanti 
Vi yder 24 måneders garanti på dette produkt, med start fra salgsdatoen, for fejl, der kan 
henføres til produktions- eller materialefejl. 

Dine juridiske garantirettigheder i henhold til § 439 ff. BGB-E forbliver upåvirket af dette. 
Garantien omfatter ikke skader, som er opstået som følge af ukorrekt håndtering eller 
brug, samt funktionsfejl, som kun har en mindre indflydelse på apparatets funktion eller 
værdi. Forbrugsvarer, transportskader, for så vidt som vi ikke er ansvarlige for disse, samt 
skader, der er opstået som følge af reparationer, der ikke er udført af os, er ligeledes 
udelukket fra garantiretten.

Denne enhed er designet til brug i hjemmet og har de passende ydeevneniveauer. Enhver 
brug i kommercielle situationer er kun dækket af garantien i det omfang, det ville være 
sammenligneligt med belastningen ved at blive brugt i en privat situation. Den er ikke 
beregnet til yderligere kommerciel brug.

I tilfælde af berettigede klager vil vi reparere den defekte enhed efter vores skøn eller 
erstatte den med en fejlfri enhed. Eventuelle afventende fejl skal rapporteres inden for 14 
dage efter levering. Alle yderligere krav er udelukket.

For at håndhæve et garantikrav, bedes du kontakte os, før du returnerer enheden (giv os 
altid et købsbevis).

10 Tekniske data 

Enhed Elektrisk kaffekværn

Navn Barista Flavour  

Varenr.: 1832 

Strøm: 220-240 V~, 50/60 Hz

Strømforbrug: 150 W   

Net vægt 1,98 kg 

Dimensioner (B/H/D) 155 x 355 x 235 mm 

Oversat til dansk af

https://zellert.com



