
FLOCMAN 

 

 

 

Lees eerst de gebruiksaanwijzing vooraleer de flocman te gebruiken. 

 

PROFICIAT! U bent de trotse eigenaar van de Flocman. Met de Flocman kan u granen pletten tot 
heerlijke vlokken. De Flocman is niet enkel voor Haver maar kan ook gebruikt worden voor alle 
zachte graansoorten zoals  tarwe,rogge,spelt,amaranth,teff,boekweit, etc… 

Een heerlijk ontbijt of een lekker granola(bar) ? Met de Flocman kan je de basis alvast aanmaken en 
genieten van volle voedzame granen. 

 

Inhoud Doos 

 1 Flocman (klaar voor gebruik) 
 1 opvangkommetje 
 1 handleiding 
 Extra leesmateriaal 

Garantie 

 Op uw Flocman heeft u in totaal 3 jaar garantie. Lees de voorwaarden op 
www.millandmix.be 

1ste gebruik Flocman 

Haal het karton uit de doos 

Ga met je hand onder de Flocman en hef deze in 1 beweging uit de doos. 

OPGELET! Haal de Flocman nooit uit de doos door aan de graanhopper te 
heffen!!! 

Onderaan de doos zit er een kommetje voor het opvangen van de granen. 

De Flocman werkt op 220V, steek de stekker in een geaarde stopcontact 

Rechts van de Flocman is een 0/1 knop (afbeelding 1) . Plaats de knop op 1 en de Flocman begint te 
werken. 

Plaats het kommetje onder de Flocman. 

Haal het deksel van de graanhopper en giet granen in de hopper. 

Er komen nu geplette granen uit de Flocman. 



 

Aanpassen pletdikte 

Laat alle granen uit de graanhopper verdwijnen en schakel de Flocman uit. 

Neem het plaatje net onder de graanhopper met 2 handen vast (afbeelding 2). 

Hef het plaatje op voor 1 cm en trek daarna naar u toe. 

Je ziet nu een witte knop. 

Draai de knop wijzerszin om de pletwalsen naar elkaar toe te draaien, tegenwijzerzin om ze open te 
stellen. 

Reiniging 

De Flocman kan gereinigd worden met een licht vochtige doek. Gebruik geen reinigingsproducten 
omdat deze smaak kunnen afgeven aan je vlokken. 

Via de onderzijde van het pletblok kunnen de rollen gereinigd worden. Stofzuigen of met een licht 
vochtige doek is voldoende. 

Haal de pletblok NIET uit de flocman! Deze hangt vast in het draaimechanisme.  

Werkwijze reiniging 

Laat de FLocman leeglopen 

Plaats de startknop op 0 en haal de stekker uit het stopcontact. 

Neem het plaatje net onder de graanhopper eraf (afbeelding 2) 

Werk in omgekeerde volgorde om de Flocman terug samen te stellen. 

De pletblok kan je reinigen met een borstel, stofzuiger. 

OPGELET! Plaats geen enkel onderdeel van de Flocman in een afwasmachine 
of in water met of zonder zeep! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afbeelding 1 

 

Afbeelding 2 

 

Afbeelding 3 

 


