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Bästa kund,
Tack för att ha inhandlat en kaffekvarn i SMEG-serien.
Genom att välja vår produkt har du bestämt dig för en lösning där estetisk 
forskning och en innovativ teknisk konstruktion ger unika objekt som förvandlas 
till inredningsföremål.
En hushållsapparat av märket Smeg passar alltid in perfekt med andra liknande 
produkter och kan på samma gång bidra till kökets design.
Vi hoppas att ni får glädje av kaffekvarnens funktioner.

SMEG S.p.A.

Modell CGF01
Kaffekvarn
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SÄKERHET
Viktiga säkerhetsvarningar.
Det är nödvändigt att följa säkerhetsvarningarna 
nedan eftersom apparaten drivs med elström:
•  Rör inte vid stickkontakten med våta händer.
•   Se till att det eluttag som används alltid är 

åtkomligt för att vid behov kunna dra ut kon-
takten.

•   Om ni vill dra ut kontakten ur eluttaget ska 
ni gripa tag direkt i kontakten. Dra aldrig i 
sladden eftersom den kan skadas.

•   Vid fel på apparaten ska ni inte försöka att 
reparera den.

 Stäng av apparaten, dra ut kontakten ur elut-
taget och vänd er till Smeg:s tekniska support.

• Vid skador på stickkontakten eller på nätslad-
den, får de endast bytas ut av teknisk support 
för att förhindra alla slags risker.

•  Sänk inte ner apparaten i vatten.
• Observera! Koppla ur kontakten före rengö-

ring.
•  Låt inte nätsladden hänga och dingla från 

bordskanten eller från någon annan yta, låt 
den inte heller komma i kontakt med varma 
ytor.

•  Använd inte apparaten längre än 90 sekunder 
i följd. Låt apparaten svalna i cirka 15 minuter 
innan ni använder den igen.

Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, ex-
pansiv polystyren) utom räckhåll för barn.
•  Ställ inte apparaten ovanpå eller i närheten av 

elektriska spisplattor eller gasbrännare, eller i 
en varm ugn.

•  Kontrollera att det inte finns några främmande 
föremål inuti kaffekvarnen.

•  Stäng av apparaten och koppla från nätför-
sörjningen innan tillbehören byts ut eller innan 
ni närmar er delar i rörelse.

Ansluta apparaten
Observera! Se till att nätspänningen och frek-
vensen motsvarar det som anges på märkskylten 
på apparatens undersida.
Anslut apparaten till endast ett nätuttag som 
installerats korrekt och har en minimikapacitet på 
10A och är ordentligt jordat.
Vi inkompatibilitet mellan uttaget och apparatens 
stickkontakt ska uttaget bytas ut mot ett av lämplig 
typ. Det får endast göras av kvalificerad personal.

•  Denna apparat får inte användas av barn. 
• Håll apparaten och sladden utom räckhåll för 

barn. 
•  Barn får inte leka med apparaten.
•  Apparaten kan användas av personer med 

reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmå-
ga eller brist på erfarenhet och kunskap om 
under tillsyn eller om de fått utbildning om säker 
användning av apparaten av en säkerhetsan-
svarig och om de är medvetna om farorna vid 
dess användning.

• Koppla ur apparaten från nätuttaget innan 
något monterings-, nedmonterings- och rengö-
ringsarbete utförs.

Varningar
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Avsedd användning
Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk.
Dessutom kan den inte användas:
• i köksområdet för anställda i butiker, på kontor 

och i andra arbetsmiljöer,
•  på bondgårdar/lantgårdar för semesterboen-

de,
• av klienter på hotell, motell och i bostadsom-

råden,
• på rum och frukost-boenden.

Tillverkarens ansvar
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador på 
personer och egendom som orsakats av:
• annan användning än den som förutsetts,
• försummelse att läsa bruksanvisiningen,
• manipulering av någon del av apparaten,
• användning av icke-originalreservdelar,
• försummelse att iaktta säkerhetsvarningar.

Spara dessa instrukt ioner. Om 
apparaten överlåts till andra personer 

ska även bruksanvisningen överlämnas till dem.

BORTSKAFFNING
Elapparaterna får inte bortskaffas tillsammans 
med hushållsavfall. De apparater som är för-

sedda med denna symbol  lyder under 
EU-direktivet 2012/19/EU. Alla elektriska 
och elektroniska apparater som kasseras ska 
bortskaffas separat från hushållsavfall och läm-
nas in till särskilda statliga avfallsstationer. Ge-
nom att bortskaffa apparaten korrekt går det 
att undvika miljöskador och risk för personers 
hälsa. För mer information om bortskaffande 
av den kasserade apparaten ska ni vända er 
till kommunkontoret, det lokala kontoret för av-
fallshantering eller till den butik där apparaten 
inhandlades.

Varningar
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BESKRIVNING AV APPARATEN
(Fig. A)

1 Motorbas
2 Behållare för kaffebönor (350 g)
3 Lock till kaffebönornas behållare
4 Behållare för kaffebönor med lock
5 Stödplatta till behållaren
6 Tryckknapp START/STOP
7 Vred för val av malningsfunktioner
8 Reglage för justering av malningsnivå
9 Kvarn
10 Rengöringspensel
11 Filterhållarens centrerare

MÄRKSKYLT
På märkskylten anges tekniska data, serie-
nummer och märkning. Märkskylten får aldrig 
tas bort.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING 
(Fig. A)

• Packa upp apparaten försiktigt och avlägs-
na allt förpackningsmaterial och eventuella 
reklametiketter.

• Tvätta alla komponenter, med undantag för 
motorbasen (1) och kvarnen (9), med varmt 
vatten och vanligt diskmedel. Skölj med 
rikligt med vatten och torka komponenterna 
innan ni använder dem.

 Kvarnen får aldrig diskas och 
den ska alltid hållas torr. Rengör 
kvarnen med den medföljande 
rengöringspenseln eller med en 
borste med styva borst.

 
Kontrollera före användning att alla 
delarna är hela och fria från 
sprickor.

MONTERING AV 
KOMPONENTER
(Fig. B-C-D)
•  Placera behållaren (2) på motorbasen (1) 

och se till att den överensstämmer med de 
två referensskårorna ” ” ” ” som finns 
på motorstommens vänstra sida (1). Vrid 
sedan behållaren (2) medurs i höjd med 
de två indikationerna ” ” ” ”. 

•  Placera locket (3) på behållaren (2) och 
tryck det neråt. 

•  Placera tallriken (5) på motorbasen (1) så 
att den fästs.

•  Öppna silikonlocket på behållaren för kaf-
febönor (4) och lägg det på tallriken (5).

•  Se till att utloppet i gummi är centrerat i 
behållarlockets hål (4) som visas i Fig. D.

BESKRIVNING AV REGLAGE 
(Fig. E-F)
Reglage för justering av malning (8)
Apparaten är utrustad med ett reglage (8) 
som gör det möjligt att reglera malningsnivån 
i enlighet med era behov:

FINE Finmalning

MEDIUM Medelgrov malning

COARSE Grovmalning

Flytta reglaget så att indikatorn (12) är i höjd 
med den önskade malningsnivån.

Beskrivning/Montering/Reglage
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Vred för val av malningsmängd (7)
Apparaten är utrustad med 8 förinställda funk-
tioner och en manuell funktion som kan väljas 
tack vare vredet (7). 
Varje funktion motsvarar en förinställd mängd 
av malet kaffe.

Ikon för 
vred Mängd

 1 Malning för 
Enkel espresso

 2 Malning för 
Dubbel espresso

 2 Malning för 2 koppar

 4 Malning för 4 koppar

 6 Malning för 6 koppar

 8 Malning för 8 koppar

 10 Malning för 10 koppar

 12 Malning för 12 koppar

 M Manuell funktion

I förhållande till den valda mängden rekom-
menderar vi att ni reglerar kaffebönornas 
kornighet genom att flytta indikatorn (12) enligt 
indikationerna i tabellen nedan.

An-
vänd-
ning

Nivå av 
malning

indikator (12)

Vredets 
funktioner 

(7)
Maskin 
för espres-
sokaffe

FINE 1 - 2
Es-
pressobryg-
gare

Bryggare 
för filter-
kaffe

MEDIUM
2

4

6

Fransk 
press COARSE

8

10

12

Funktionen Manuell (M) kan användas efter 
behag för alla nivåer av malning.

ANVÄNDNING (Fig. A-E-F-G-H)
 Säkerställ att den övre malaren (9a) 
är insatt och fäst på sin plats.

• Sätt i kontakten i uttaget. 
• Lyft locket (3) och häll i kaffebönorna i 

behållaren (2).

 Om lysdioden på vredet blinkar 
betyder det att apparaten är i 
felläge: behållaren med bönor är 
inte befintlig eller inte korrekt.

Malning av kaffe i behållaren (4)
• Placera pulverbehållaren (4) på tallriken (5) 

och var noga med att öppna silikonlocket. 
• Välj den önskade malningsnivån genom 

att ställa indikatorn (12) på den önskade 
graderingen.

• Välj den önskade mängden genom att vrida 
vredet (7) och se till att hylsans röda indi-
katorn överensstämmer med det önskade 
programmet: från “2” till “12”.  

• Tryck på knappen START/STOPP (6) för att 
starta malningen. För alla de förinställda 
programmen avslutas malningen auto-
matiskt, med undantag av den manuella 
funktionen (M).

• När malningen är klar ska behållaren (4) 
tas bort från apparaten.

• För att hälla ut de malda kaffebönorna från 
behållaren (4) ska ni öppna den genom att 
vrida locket (13) moturs och ta av det.

Reglage/Användning
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 Om den manuella malningens 
funk t ions t id  övers t iger  den 
säkerhetsinstäl lda t iden (90 
s e k unde r )  s t a nna r  mo to r n 
automatiskt.

 Under malningen får ni inte vrida 
vredet (7) från ett program till 
ett annat och inte heller flytta på 
reglaget (8) för val av kornstorlek.

 Om ni vill ställa in en finare 
malningsnivå än den som används 
för närvarande rekommenderar vi 
starkt att ni tar bort kvarnen och 
rengör den f¨ån eventuella rester 
av kaffebönor innan ni fortsätter 
med en ny malning. För att ta bort 
kvarnen, se avsnittet RENGÖRING 
OCH UNDERHÅLL.

Et t system för blockering av 
kaffebönorna gör det möjligt att lyfta 
upp behållaren (2) från motorbasen 
(1) på ett säkert sätt och undvika att 
bönorna flödar ut. 

Kaffekvarnen är försedd med
automatisk avstängningsfunktion 
(standby) om den inte används 
under loppet av 90 sekunder.

 För att återaktivera produkten trycker 
du på knappen START/STOP.

Beskrivning/Användning

 Mal en lämplig mängd kaffe och 
försäkra er om att kaffepulvret är 
under det maximala nivåmärket i 
behållaren.

 I det manuella funktionsläget (M) ska 
ni stå i närheten av kaffekvarnen: 
tryck på knappen START/STOP 
igen för att avsluta malningen. Se 
till att avbryta malningen innan 
kaffepulvret når över det maximala 
nivåmärket i pulverbehållaren.

När kaffet har malts kan det snabbt 
förlora sin arom. För utmärkt resultat 
ska ni använda kaf fepulvret 
omedelbar t ef ter malningen. 
Förvara pulverbehållaren på en 
mörk, sval och torr plats. Säkerställ 
att kaffepulvrets nivå är under det 
maximala nivåmärket i behållaren 
och se till att behållarens lock är på 
och ordentligt åtdraget.

Mal kaffet i filterhållaren för espres-
sokaffe
•  Använd det särskilda medföljande tillbehö-

ret (11) och fäst det som det visas Figur G 
för att underlätta centreringen av filtret. Pla-
cera sedan en filterhållare under utloppet.

•  Ställ in malningsnivån till FINE.
•  Välj   program “1 ”  eller program 

“2 ”  enligt filterhållarens kapacitet.
• Tryck på knappen START/STOPP (6) för 

att starta malningen. För alla förinställda 
program kommer malningen att avslutas 
automatiskt.

•  När malningen är klar ska filterhållaren tas 
bort. 

Filterhållare medföljer inte.  
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Beskrivning/Användning

MALNINGSTIDER 
(Fig. E-F)
Funktionerna förutser förinställda tider för utlopp 
av det malda kaffet. Beroende på er egen 
smak går det hur som helst att öka eller minska 
den förinställda mängden kaffe, genom att 
personalisera de olika funktionerna.

Personalisera mängden malda bö-
nor för espressokaffe
•  Säkerställ att malningens indikator (12)  

är i läge för en lämplig malningsnivå för 
espressokaffe (FINE). 

•  Vrid vredet (7) till ”1 ”.
•  Tryck på knappen START/STOP (6) för att 

starta malningen och håll den intryckt un-
der önskad tid. Hylsan (14) blinkar under 
programmeringsfasen. 

•  När knappen släpps stannar malningen 
upp, hylsan slutar att blinka och den nya 
inställningen sparas.

Genom att ändra mängden malda 
bönor för en kopp espressokaffe 
ändras även mängden för dubbel 
espressokaffe automatiskt.

Personalisera mängden malda bö-
nor för filterkaffe/franskt presskaffe
•  Säkerställ att malningens indikator (12)  

är i läge för en lämplig malningsnivå för 
filterkaffe/franskt presskaffe (MEDIUM/
COARSE). 

•  Vrid vredet (7) till ”2”. 
•  Tryck på knappen START/STOP (6) för att 

starta malningen och håll den intryckt un-
der önskad tid. Hylsan (14) blinkar under 
programmeringsfasen.

•  När knappen släpps stannar malningen 
upp, hylsan slutar att att blinka och den nya 
inställningen sparas. 

Genom att ändra mängden malda 
bönor för  f i l te rkaf fe/f ransk t 
presskaffe för val av 2 koppar 
ändras mängden espressokaffe 
även automatiskt för de andra 
förinställda funktionerna (från 2 till 
12) som finns på vredet.

Återställning av fabriksvärden
För att återställa fabriksvärdena, gör så här:
•  Vrid vredet (7) till program ”12”. 
•  Tryck på knappen START/STOP (6) och 

håll den intryckt i 5 sekunder. Hylsan (14) 
blinkar 5 gånger och indikerar att alla 
fabriksvärdena har återinställts (för Espresso- 
och Filterkaffe/Franskt presskaffe-funktioner-
na).
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RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
(Fig. A-H-I-L)

• Se till att kaffebönornas behållare (2) är tom 
och aktivera sedan manuellt läge (M) för att 
ta bort eventuella kafferester från kvarnen.

 Innan någon typ av rengöringsarbete 
utförs ska kontakten ALLTID dras ut 
ur eluttaget.

 Sänk aldrig ner motorbasen (1) i 
vatten eller andra vätskor.

• Ta av behållaren (2) genom att vrida den 
moturs. 

• Avlägsna eventuella kaffebönor som finns 
i kvarnen med hjälp avden medföljande 
rengöringspenseln (10). 

• Lyft upp handtaget (15) och vrid den övre 
kvarnen (9a) moturs för att haka av och ta 
bort den. 

• Rengör den övre (9a) och den undre 
kvarnen (9b) och kaffets utloppshål med 
en pensel med styva borst eller med den 
medföljande rengöringspenseln (10). 

• Montera tillbaka den övre kvarnen (9a) och 
se till att den är i höjd med de två skårorna  
“ ” “ ” och vrid den medurs för att 
fästa den ” ” ” ”. 

• Behållaren för kaffebönor och malet kaffe 
(2,4), locket (3) och tallriken (5) kan diskas 
med ljummet vatten och ett neutralt rengö-
ringsmedel.

• Motorbasen (1) kan rengöras med en fuktig 
trasa och användning av rengöringsmedel 
eller abrasiva material bör undvikas.

Rengöring och underhåll
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Vad man ska göra om...
Problem Möjliga orsaker Åtgärd

Apparaten fungerar inte.

Kontakten är inte insatt. Sätt in kontakten.

Behållaren för kaffebönor 
har inte satts in korrekt.

Kontrollera att kaffebönornas 
behållare är korrekt isatt på 
motorbasen.

Motorns värmeskydd har 
aktiverats automatiskt 
efter 90 sekunder av 
kontinuerlig funktion.

Vänta till dess att 
värmeskyddet återställs (cirka 
15 minuter).

Lysdioden på vredet 
blinkar.

Behållaren för kaffebönor 
har inte satts in korrekt.

Kontrollera att kaffebönornas 
behållare är korrekt isatt på 
motorbasen.
För att montera kaffebönornas 
behållare, se avsnittet 
Montering av komponenter.

Apparaten stannar 
under funktionen.

Motorns värmeskydd har 
aktiverats automatiskt 
efter 90 sekunder av 
kontinuerlig funktion.

Vänta till dess att 
värmeskyddet återställs (cirka 
15 minuter).

Apparaten fungerar 
men det malda kaffet 
kommer inte ut.

Kaffebönor saknas i den 
tillhörande behållaren.

Fyll på kaffebönor.

Blockera kvarn. Ta av kvarnen och kontrollera 
att det inte finns några objekt 
som blockerar rotationen.

Inställningen av 
malningsnivån verkar 
vara felaktig eller svår att 
utföra.

Den övre delen av kvarnen 
(9a) saknas.

För in och fäst den övre 
kvarnen (9a) i sitt säte.

Utslitna kvarnar. Byt ut kvarnarna genom att 
lämna in apparaten hos ett 
auktoriserat servicecenter.

Rengöring och underhåll

Om problemet inte åtgärdats eller vid andra typer av fel ska ni kontakta teknisk 
support nära er.
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