Kornkværn
Quick Guide
 Sæt netledningen i stikkontakten
 Sæt en passende skål under tuden
 Tænd på kontakten
 Juster finheden
 Fyld korn i tragten, juster eventuelt finhedsgraden
 Sluk på afbryderen og tag stikket ud af stikkontakten

Huskeregler
 Brug kun renset korn eller rens kornet inden brug.
Med urenset korn kan der forekomme småsten som kan
skade mølleværket.
 Brug kun tørt korn. Tørt korn vil knække når du
knuser det med en ske på en hård overflade.
Fugtigt korn kan mases med en ske og kommer til at
ligne havregryn. Alle tørre korn kan anvendes – hvede,
spelt, emmer, enkorn, rug, havre, byg, majs, kikærter,
brune ris og hirse. Rug skal tørre i mindst ½ år inden
det er tørt.
 Olieholdige korn og frø som havre, sojabønner og
hørfrø bør ikke formales i den fineste indstilling eller da
kun ved blanding med anden type ikke olieholdige korn.
 Såfremt kornkværnens motor har en størrelse på
250W skal majs og kikærter først kværnes groft, så igen
med finere indstilling.

 Lad ikke kornkværnen køre i længere tid uden at
tilføre korn til kværnen. Sluk kornkværnen efter endt
brug.
 Sørg for at skålen under tuden har en tilstrækkelig
størrelse til at indeholde det formalede korn. Drej ind
imellem skålen under formaling for undgå at melet
blokkerer tuden.
 KoMo kværnen er designet med henblik på nem
håndtering og rengøring. Brug ikke værktøj som ikke er
beregnet dertil – ellers kan garantien bortfalde.
 Tag altid netstikket ud af stikkontakten inden møllen
skilles ad for rengøring.
 Når du tager stikket ud af stikkontakten, undlad da at
trække i selve ledningen. Tag fat i selve stikket og træk.
 Undlad at lægge ledningen hen over skarpe kanter
eller hjørner.
 Bliver ledningen beskadiget, sørg da straks at få
denne repareret af autoriseret folk.
 Rengøring af møllestenene foretages med en tør
børste. Brug ikke vand eller rengøringsmidler.
 Rengøring af møllehuset foretages med en let fugtet
klud. Brug ikke rengøringsmidler.
 Har du spørgsmål kan du kontakte din forhandler:

 Anvend ikke popcornsmajs eller olieholdige frø – de
indeholder for meget olie som vil sætte sig på stenene.
 Møllehuset består mest af træ. Placer ikke
kornkværnen lige op ad en radiator, ved komfuret eller
andet, som afgiver varme eller fugtighed.
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 Brug kun kornkværnen med 230V vekselspænding.
 Kornkværnen er beregnet til bearbejdning af
mængder, som passer ind i en almindelig husholdning.
 Kornkværnen skal overvåges under brugen og er
ikke legetøj for børn.
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 Sæt kornkværnen på en hård flade (køkkenbordet).
Sørg for at undersiden af kornkværnen er fri for at sikre
passende ventilation af den elektriske motor.

Miljømæssige hensyn.
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Når produktet skal bortskaffes, skal det
indleveres til genbrug som en elektrisk
køkkenmaskine.Ved indlevering til
genbrug hjælper man med til at
vedligeholde vores miljø.

Kornkværnens dele

Rensning
Hvis kværnen med mellemrum anvendes på den grove
indstilling, vil den derved automatisk blive renset.

Låg
Korntragt
Finhedsindstilling

Såfremt kværnen ikke anvendes i længere tid, anbefales
det at kværnen renses for rester af korn og mel.
Rensningen foretages meget nemt med en støvsuger: Sæt
finheden til “grov”, tænd for kværnen og sæt støvsugeren
til kværnens tud.

Tud

Hvis kværnen har kværnet olieholdigt eller fugtigt
materiale, kværn da en lille kop hvede eller ris på mellem
indstilling og rens med støvsugeren som beskrevet.

Afbryder

Endelig kan tragten drejes helt af mod uret, øverste
møllesten løftes af og stenene renses med en tør børste.
Husk: Tag altid netstikket ud af stikkontakten inden tragten
afmonteres.

Justering af formalingsgraden
Finheden kan justeres mellem fin (Fein) og grov (Grob)
ved at dreje på tragten. Ved justering forbi det groveste
punkt på skalaen fås knækkede kerner.

Brug ikke vand til rengøringen.
Tip: En te-pose placeret i tuden vil effektivt holde fluer og
lignede ude.

Har du brug for hjælp?
Under normale omstændigheder vil fejl kun forekomme i
forbindelse med forkert brug (se "Huskeregler").
Knækkede
kerner

Fint
mel

Groft
mel

Fineste formalingsgrad indstilles på følgende måde:
Tænd for kornkværnen og drej tragten indtil du hører
møllen tænde og stenene gnide mod hinanden.
Juster mod grovere, indtil stenene ikke længere skurer
mod hinanden. Dette er den mindst mulige afstand
mellem møllestenene og den indstilling, hvormed du
skal male kornet finest. For rug og spelt drejes finheden
cirka en fingerbredde mod Grov, for havre en anelse
mere. Skalaen under tragten hjælper med til at finde
denne indstilling igen. Afhængig af temperatur og
luftfugtighed i dit køkken, kan denne indstilling variere.
Under formaling kan du frit justere indstillingen. Start
ikke kornkværnen med fyldt tragt og med fin indstilling.
Rester af mel mellem møllestenene, kan bevirke at
motoren har svært ved at starte.

 Motoren vil ikke starte – den brummer bare…
Drej kornskålen i retning mod “grov”, dvs. mod uret, indtil
kværnen starter. Drej så kornskålen til den ønskede grad
af finhed.
 Motoren stopper under brug…
Ved forkert brug eller ved meget hård belastning, kan den
indbyggede over-ophedingssikring blive aktiveret for at
beskytte motoren mod overophedning. Sluk for
kornkværnen og tag netstikket ud af stikkontakten. Efter
nogle minutter vil kværnen kunne startes igen.
Såfremt overophedningssikringen aktiveres påny, skal
årsagen findes – Er kornene for fugtige eller olierede? Er
møllestenene blokkerede? Er der et fremmedlegeme
mellem møllestenene? Hvis kornene var for fugtige, kornet
for fint til at starte med eller indstillingen sat for fint, vil
lyden fra møllestenene aftage samtidig med at der ikke
kommer mel ud af tuden. Juster indstillingen til grovere og
kværnen vil virke igen. Se også ”Rensning”.

Garanti
Skulle der opstå tekniske problemer med kornkværnen,
kan denne indleveres hos forhandleren. Der er 12 års
garanti fra købsdato. Garantien gælder mod materiale- og
fabrikationsfejl, men ikke mod beskadigelse af skrøbelige
dele som møllehus og tud. Ved misligholdelse, fejlagtig
anvendelse eller indgreb bortfalder garantien.

Hjemmeriet.com

