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Brugervejledning 

Elektrisk kaffekværn 
Barista Crema (1833) 



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

1.3 Advarsler
Følgende advarsler gør sig gældende ifbm. brug af enheden:

2 

1  Brugervejledning

1.1 Generelt
Læs oplysningerne heri, så du hurtigt kan blive fortrolig med din kaffekværn og drage 
fordel af alle dens funktioner.

Din Barista Crema vil tjene dig i mange år, hvis du håndterer det og passer på det 
ordentligt.

Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye kaffekværn!

1.2 Information om denne manual
Denne betjeningsvejledning vedrører Barista Crema (i det følgende benævnt enheden) 
og giver dig vigtige oplysninger om den første idriftsættelse, sikkerhed, tilsigtede brug 
og pleje af enheden. Betjeningsvejledningen skal altid være tilgængeligog  skal læses 
og anvendes af enhver person, der bruger enheden.

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

alvorlige personskader.

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

ANBEFALING
En meddelelse af denne art angiver yderligere oplysninger, som vil forenkle håndteringen
af denne maskine.
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2  Sikkerhed
Dette kapitel giver dig vigtige sikkerhedsmeddelelser, når du håndterer enheden. 
Enheden svarer til de krævede sikkerhedsbestemmelser. Forkert brug kan resultere i 
person- eller materielskader.

2.1 Anvendelsesformål
Denne enhed er kun beregnet til brug i husholdninger i lukkede rum til
 Kværning af kaffebø nner. Denne enhed er beregnet til brug i husholdningen og til
lignende applikationer som:

 i køkkener til ansatte i butikker, kontorer og andre kommercielle områder;

 i landbrugsarealer;

 af kunder på hoteller, moteller og andre boliger samt i B&B's.

Anvendelser til andre formål eller til formål, der overstiger denne beskrivelse, 
betragtes som utilsigtede eller forkert anvendelse.

Hak ikke meget hårde ingredienser såsom is i denne maskine.

Advarsel! Fare på grund af utilsigtet brug!
Der kan opstå farer fra enheden, hvis den bruges til utilsigtet brug og / eller en anden
form for brug.

► Brug enheden udelukkende til den tilsigtede anvendelse.
► Overhold de proceduremetoder, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning.
Krav af enhver art på grund af skader som følge af utilsigtet anvendelse er
udelukket. Brugeren bærer den eneste risiko.

2.2   Generelle sikkerhedsoplysninger 
ANBEFALING

Overhold følgende generelle sikkerhedsanvisninger
med hensyn til sikker håndtering af enheden.
► Undersøg enheden for synlige ydre skader inden brug.

Sæt aldrig en beskadiget enhed i drift.
► Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af

producentens serviceafdeling for at undgå farer.
► Efterlad ikke enheden uden opsyn, når den er i drift.
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ATTENTION
► Denne enhed kan bruges af børn på 8 år og derover, hvis de

er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af
enheden og har forstået de deraf følgende farer.

► Rengøring og vedligeholdelse af brugeren må ikke udføres af
børn, medmindre de er mindst 8 år gamle og er under opsyn.

► Børn må ikke lege med enheden.

► Enheden og dens tilslutningskabel skal holdes væk fra børn,
der er under 8 år.

► Enheden kan bruges af personer med nedsat fysisk,
sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og /
eller viden om deres anvendelse, hvis de er under opsyn eller
er blevet instrueret i sikker brug af enheden og har forstået de
deraf følgende farer.

► Brug ikke apparatet med våde hænder og kør ikke uden
belastning.

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

► Kun kvalificerede elektrikere, der er uddannet af
producenten, må udføre eventuelle reparationer, der måtte
være nødvendige. Forkert udført reparation kan medføre
betydelige farer for brugeren.

► Kun kundeserviceafdelinger, der er autoriseret af
producenten, kan udføre reparationer på enheden i
garantiperioden, ellers er garantirettighederne ugyldige i
tilfælde af efterfølgende skader.

► Defekte komponenter skal altid udskiftes med originale
reservedele. Kun sådanne dele garanterer, at
sikkerhedskravene er opfyldt.
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ATTENTION
► Sluk for apparatet og afbryd strømforsyningen, inden du

skifter tilbehør eller nærmer dig dele, der bevæger sig i
brug. Træk stikket ud, når enheden ikke er under opsyn,
inden hver rengøring og inden du afmonterer eller
installerer dele.

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

► Enheden er ikke beregnet til flydende eller varme
ingredienser.

► Efterlad ikke enheden uden opsyn, når den er i drift.
► Træk stikket vha. selve stikket og ikke ledningen, når du

afbryder forbindelsen. Bær enheden i ledningen.
► Træk ikke ledningen rundt om apparatet, og bøj den

ikke.
► Fyld ikke enheden ud over kanten af bønnebeholderen.

Betjen ikke enheden, når den er inaktiv.
► Brug kun producentens tilbehør og reservedele, der

passer til din maskine, af sikkerhedshensyn.
► Kontroller kværnen for fremmedlegemer, inden du

bruger enheden.

2.3  Kilder til fare 

Fare for personskade
ADVARSEL

► Undgå kontakt med bevægelige dele.
► Fyld aldrig varm mad / varme væsker i enheden. Risiko

for personskade! Enheden kan blive beskadiget.

Ved skødesløs brug af enheden er der risiko for kvæstelser på grund af skarpe
kanter. Vær opmærksom på følgende advarsler for at undgå personskade.
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Fare på grund af elektrisk strøm
Livsfare på grund af elektrisk strøm!

► Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af
producenten, dets serviceafdeling eller en lignende
kvalificeret person for at undgå farer. Efterlad ikke
apparatet uden opsyn under drift.

► Lad ikke ledningen hænge over kanten af bordet eller
disken eller berør varme overflader (som f.eks. Komfur)

► Nedsænk ikke enheden, ledningen eller stikket i vand
eller anden væske, og placer den ikke i opvaskemaskinen.

► Brug ikke denne enhed, hvis strømkablet eller stikket er
beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er
beskadiget eller er blevet tabt. Hvis strømkablet er
beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller hans
servicebureau for at undgå farer.

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

2.4 Ansvarsbegrænsning 
Alle tekniske informationer, data og meddelelser med hensyn til installation, drift og pleje 
er fuldstændigt opdaterede på tidspunktet for udskrivning og er udarbejdet efter vores 
bedste overbevisning under hensyntagen til vores tidligere erfaringer og fund.
Ingen påstande kan afledes af oplysningerne, illustrationer eller beskrivelser i denne 
manual. Producenten påtager sig intet ansvar for skader eller skader, der opstår som 
følge af følgende:

 Anvendelse til ikke-tilsigtede formål  Forkert reparation

 Brug af uautoriserede reservedele, ændringer af enheden Tekniske ændringer

 Brug af uoriginalt tilbehør

Der er livsfare, når du kommer i kontakt med strømførende ledninger eller 
underenheder! Overhold følgende sikkerhedsanvisninger for at undgå farer på 
grund af elektrisk strøm:

 Manglende overholdelse af manualen
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Ændringer af enheden anbefales ikke og er ikke dækket af garantien.

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

2.5  Copyright beskyttelse
Dette dokument er beskyttet af ophavsret.
Braukmann GmbH forbeholder sig alle rettigheder, inklusive de til fotomekanisk 
reproduktion, duplikering og distribution ved hjælp af specielle processer (f.eks. 
Databehandling, databærere, datanetværk), selv delvis. Med forbehold for indhold og 
tekniske ændringer.

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

3.1 Sikkerhedsoplysninger 
ADVARSEL

Personlige og materielle skader kan forekomme under idriftsættelse af enheden!
Overhold følgende sikkerhedsanvisninger for at undgå sådanne farer:
► Emballagematerialer må ikke bruges til børn og leg. Der er fare for kvælning.

3.2 Leveringsomfang og transportinspektion 
Som regel leveres Barista Crema med følgende komponenter:

 bønnebeholder med låg Barista Crema

 Beholder med låg til malet kaffe  kværn

 rengøringsbørste

 brugermanual

ATTENTION
► Undersøg forsendelsen for dens fuldstændighed og for synlige skader.
► Meddel straks transportøren og leverandøren om ufuldstændig forsendelse eller skader

som følge af utilstrækkelig emballage eller på grund af transport.

3.3 Udpakning
For at pakke enheden ud skal du gøre som følger:

 Fjern enheden ud af kartonen, og fjern emballagematerialet.

3.4 Bortskaffelse af emballagen 
Emballagen beskytter enheden mod skader under transporten. 
Emballagematerialerne vælges i overensstemmelse med miljømæssigt kompatible 
og genanvendelsesrelaterede synspunkter og kan derfor genbruges.
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At returnere emballagen til genbrug sparer miljøet og reducerer mængden af akkumuleret 
affald. Tag alle emballagematerialer, der ikke længere er nødvendige, til din lokale 
genbrugsstation til bortskaffelse.

ATTENTION
► Hvis det er muligt, skal du opbevare den originale emballage til enheden, så længe

enhedens garantiperiode varer, så enheden kan pakkes korrekt i tilfælde af et
garantikrav.

3.5 Placeringskrav: 
For at sikre en sikker og problemfri drift af enheden skal installationsplaceringen 
opfylde følgende forudsætninger:
 Anbring enheden på en fast og jævn arbejdsflade.
 Brug ikke enheden udendørs.

 Vælg installationsplaceringen 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.

 Anbring 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 installationssteder
(f.eks. På skibe) skal udføres af specialfirmaer / elektrikere, forudsat at de garanterer
forudsætningerne for sikker brug af denne enhed.

3.6 Elektrisk tilslutning 
For at sikre en sikker og problemfri drift af enheden skal følgende instruktioner 
overholdes for den elektriske forbindelse:

 Inden du tilslutter enheden, skal du sammenligne forbindelsesdata (spænding og
frekvens) på typeskiltet med dem i dit elektriske netværk. Disse data skal være et
match, så der ikke opstår skader på enheden. Spørg din kvalificerede elektriker, hvis du
er i tvivl.

 Stikkontakten skal beskyttes 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 risikoen for brand, der er forbundet med dette.

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

 Enhedens elektriske sikkerhed garanteres kun, hvis enheden er tilsluttet et korrekt
installeret beskyttende ledersystem. Brug af en stikkontakt uden en beskyttende leder
er forbudt. Hvis du er i tvivl, skal du kontrollere husinstallationen af en kvalificeret
elektriker. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der skyldes en manglende
eller beskadiget beskyttelsesleder.
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4  Design og funktion 
Dette kapitel giver dig vigtige 
sikkerhedsmeddelelser om enhedens 
design og funktion.

4.1 Komplet overblik 
1 Bønnebeholder med låg
2 Kværn
3 Sikkerhedskontakt
4 Drejeknap for indstilling af finhed
5 Beholder til malet kaffe
6 Låg til beholder
7 Sikkerhedskontakt

8 Drejeknap til kværntid (antal kopper)
9 Indikator ring 10 Start/stop knap

11 Rengøringsbørste

4.2 Typeskilt 
Typeskiltet med forbindelses- og ydeevnedata kan findes under enheden.

5  Betjening 
Dette kapitel giver dig vigtige bemærkninger om betjening af enheden. Overhold 
følgende bemærkninger for at undgå farer og skader.

5.1 Driftstid
Den anbefalede maksimale kontinuerlige driftstid for denne enhed er 60 sekunder 
efterfulgt af en 60 sekunders nedkølingstid.
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5.2 Før første brug 
Rengør enheden som vist i kapitlet "rengøring".

ATTENTION
► Når der bruges første gang, opstår der lidt lugt. Dette er harmløst og forsvinder efter et

stykke tid.

5.3 Betjening 
1. Anbring kaffekværnen på en plan overflade.

2. PAnbring bønnebeholderen med låg på en sådan måde. at pilen  på bønnebeholderen

er placeret over "hængelås" ikonet  på 
toppen af anheden. Spænd mod uret til den lukkede 
lås.

3. Adskillelse: Drej med uret til pilen når det

åbnet symbol:
4. Sæt den kaffebeholder til malet kaffe med låget, indtil den klikker på plads.

ATTENTION
► Enheden er udstyret med mikrokontakt, så den skal samles korrekt inden brug, ellers

fungerer enheden ikke.
► Fjern bønnebeholderen kun fra motorhuset, når den er tom. Ellers falder bønnerne ud af

den åbne beholderbund.

5. Hæld passende mængde kaffebønner i bønnebeholderen.

ATTENTION
► Fyld ikke mere end 230 g bønner i bønnebeholderen.
► Kør enheden i intervaller på 60 sekunders drift, 60 sekunder afkølingstid
► Lad apparatet køle af i 5 minutter efter 2 intervaller.
6. Luk låget på bønnebeholderen.
7. Sæt stikket i.

8. Drej knappen for grovhed for at indstille kværnen til den
ønskede grovhed.
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9. Drej knappen for slibningens varighed for at indstille den
ønskede mængde kopper

ATTENTION
► Den maksimale mængde kaffe, der er malet i beholderen til

kaffe er 95 g. Sørg for den malede kaffe ikke er over dette.

10. Tryk på Start / Stop-knappen øverst på enheden. Indikatorringen lyser.

ATTENTION
► Forskellige koppestørrelser, bønnetype, grovhed, personlig smag osv. har indflydelse

på den ønskede serveringsstørrelse. Tjek den mængde kaffe, der er optimal for dig.
11. Når den ønskede slibetid er nået, stopper enheden automatisk og skifter til

standbytilstand.
12. Træk stikket ud af enheden, fjern låget på beholderen til kaffemaling, hæld

kaffemalet ud.
13. Du kan til enhver tid stoppe operationen med start / stop-knappen.

ATTENTION
► Den maksimale mængde malet kaffe i beholderen er 95 g. Sørg for, at den malede

kaffe ikke løber over.
► Mal ikke muskatnød, tørt brød, gryn eller sten.
► Kør enheden i intervaller på 60 sekunders drift, 60 sekunder afkølingstid
► Lad apparatet køle af i 5 minutter efter 2 intervaller.

5.4 Brugstips 
Mal kaffe friskmalet til den mængde kopper, du vil lave.
Kaffebønner forbliver friske i op til 2 måneder i fryseren i lufttæt beholder.

Mal kun kaffebønner. Enheden er ikke beregnet til våde, olieagtige eller ekstremt 
hårde ingredienser. Mal ikke stærkt krydderi, de kan påvirke smagen af kaffen.

6  Rengøring og vedligeholdelse 
Dette kapitel giver dig vigtige bemærkninger om rengøring og vedligeholdelse af 

enheden. Overhold bemærkningerne for at forhindre skader på grund af forkert 
rengøring af enheden og for at sikre problemfri drift.
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6.1 Sikkerhedsinformation 

OBS!
Vær opmærksom på følgende sikkerhedsanvisninger, inden du begynder at rengøre
enheden:

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

rengøringen og kan gøre det umuligt i ekstreme tilfælde. Overdreven ophobning 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 enheden, ledningen eller stikket i vand eller anden væske, og

anbring den ikke i opvaskemaskinen.

6.2 Rengøring
Afmonter bønnebeholderen og skyl den og låget på bønnebeholderen, beholderen til 
malet kaffe og låget på denne beholder med vand og tør den grundigt efter dette.
Kværn
Rengør kværnen forsigtigt med rengøringsbørsten.

ADVARSEL
► Vær forsigtig med kværnen. De kan være skarpe. Fare for personskade.

Hus
Rengør huset med en fugtig klud.

7 Fejlfinding
Dette kapitel giver dig vigtige bemærkninger om betjening af enheden. Overhold 
følgende bemærkninger for at undgå farer og skader.

7.1 Sikkerhedsmeddelelser 

OBS!
► Kun kvalificerede elektrikere, der er uddannet af producenten, må udføre reparationer

på elektrisk udstyr.
► Forkert udført reparation kan medføre betydelige farer for brugeren og skader på

enheden.

8  Bortskaffelse af den gamle enhed 
Gamle elektriske og elektroniske enheder indeholder ofte stadig værdifulde 
materialer. De indeholder dog også skadelige stoffer, som var nødvendige 
for deres funktionalitet og sikkerhed.
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Hvis disse blev sat i det ikke-genanvendelige affald eller blev håndteret forkert, kunne 
de være skadelige for menneskers sundhed og miljøet. Sæt derfor under ingen 
omstændigheder din gamle enhed i det ikke-genanvendelige affald.

ATTENTION
► Brug det indsamlingssted, der er etableret i din by, til at returnere og genbruge

gamle elektriske og elektroniske enheder. Kontakt om nødvendigt rådhuset, den
lokale renovationsservice eller din forhandler for information.

► Sørg for, at din gamle enhed opbevares sikkert væk fra børn, indtil den tages væk.

9  Garanti
Vi giver 24 måneders garanti for dette produkt 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 inkluderer ikke skader, der er opstået som 
følge af forkert håndtering eller brug, samt fejlfunktioner, der kun har en mindre 
indflydelse på enhedens funktion eller værdi. Forbrugsvarer, transportskader, for så vidt 
vi ikke er ansvarlige for disse, såvel som skader, der er opstået som følge af 
reparationer, der ikke blev udført af os, er også udelukket fra garantirettighederne. Denne 
enhed er designet til brug i husholdningssituationer og har de passende ydelsesniveauer. 
Enhver anvendelse i kommercielle situationer er kun dækket af garantien, i det omfang 
det ville være sammenligneligt med belastningen ved at blive brugt i en indenlandsk 
situation. Det er ikke beregnet til yderligere kommerciel brug. I tilfælde af berettigede 
klager reparerer vi den defekte enhed efter vores skøn eller erstatter den med en 
problemfri enhed. Eventuelle manglende fejl skal rapporteres inden for 14 dage efter 
levering. Alle yderligere krav er udelukket. For at håndhæve et garantikrav, bedes du 
kontakte os inden du returnerer enheden (altid give os et købsbevis).

10  Tekniske data 

Enhed Electric Coffee Grinder 

Navn Barista Crema 

Varenr.: 1833 

Strømtilslutning 220-240 V, 50/60 Hz

Strømforbrug 150 W 

Vægt 1,2 kg 

Dimensioner (B/H/D) 130 x 246 x 194 mm 




