Magic
Fidibus 21 / Medium / Classic
Fidibus XL
KoMoMio (alle kleuren)
PK1

Proficiat met de aankoop van deze elektrische molen, het malen en bakken kan beginnen.
Met deze gebruiksaanwijzing kan je stap voor stap ontdekken hoe je de molen kan opstarten,
reinigen en gebruiken.
STAP 1
Open de doos en hef de molen, met 2 handen, uit de doos. De molen is al volledig klaar voor
gebruik.
STAP 2
4 delen

Elektrische motor met
bewegende maalsteen (A)
Deksel (B)

De “ligger” = bovenste
maalsteen (C)
Vultrechter voor graan (D)

STAP 3

Plaats de “ligger” (C) bovenop de draaiende maalsteen (A) met de 2 pinnen in de 2 gaatjes (er is geen
voor of achterkant)

STAP 4

In de 2 gaatjes (waarin de pinnen passen) zitten 2 veertjes. De “ligger” (C) ligt dus los en raakt de
onderste maalsteen niet.

! OPGELET! Bij het omdraaien van de molen of bij het stofzuigen opletten dat
de veren niet verdwijnen!
STAP 5

Plaats de vultrechter bovenop de maalstenen en draai deze aan in wijzerzin.
STAP 6

Blijf draaien in wijzerzin tot het geluid van een “ratel” te horen is.

STAP 7

Op het ogenblik dat de weerstand te hoog komt (je kan niet meer verder draaien) dan is de laagste
stand bereikt (het zwarte bolletjes bevind zich helemaal links).

STAP 8

Draai de vultrechter terug in tegenwijzerszin tot de zwarte bol op de grofste stand staat (Grob).
STAP 9

Plaats nu het stopcontact in een 220 volt stekker.
STAP 10

Druk op de ON/OFF knop om de molen in werking te zetten.
STAP 11

Giet in de vultrechter de hoeveelheid graan die u wenst te malen (terwijl de molen draait).

!!OPGELET!! olierijke granen en zaden zijn niet geschikt om te malen.

STAP 12

Plaats het deksel op de vultrechter tijdens het malen.
STAP 13

Plaats de vultrechter (door te draaien in wijzer of tegenwijzerzin) op de gewenste dikte. Fein = zeer
fijne maling, Grob = grove maling.

Wat te doen als?


Het graan valt gewoon door de maalstenen?

De vultrechter is onvoldoende vastgedraaid, herneem vanaf STAP 6.


De molen wil niet draaien?

Controleer of de steker in het stopcontact zit met elektrische voeding, controleer of de ON/OFF
switch op 1 staat.


De maalstenen hebben warm na het malen?

Dit is een normale procedure door de vrijgekomen energie van het malen van graan.


De maalstenen raken elkaar tijdens het malen op de stand “Fein”?

De vultrechter werd te hard aangedraaid, draai 1 of 2 stappen in tegenwijzerszin.

REINIGING
Nadat alle graan gemalen is (het geluid van de molen is bijna geruisloos) is het belangrijk om de
molen eerst UIT te schakelen via de ON/OFF knop en de stekker UIT het stopcontact te verwijderen.
STAP 1

Open de vultrechter door deze in tegenwijzerzin te draaien tot de vultrechter los komt van de
graanmolen. Zorg ervoor dat alle granen verwijderd zijn! Anders lopen deze uit de vultrechter.

STAP 2
Bij stofzuigen de 2 gaatjes afsluiten
met je vingers zodat de veertjes niet
verdwijnen in de stofzuiger

Reinig met een droge en zachte borstel de overgebleven meelresten. De maalsteen kan met een
hardere borstel gereinigd worden. Water gebruiken is uit den boze!!!

STAP 3

Reinig met een droge en zachte borstel de overgebleven meelresten. De maalsteen kan met een
hardere borstel gereinigd worden. Water gebruiken is uit den boze!!!

!! OPGELET !! reinigen met water is afgeraden !!

