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Elektrisk kryddkvarn

Bruksanvisningsv



Kära kund!

Din nya kryddkvarn har ett malverk av keramik. Tryck på
knappen för att mala salt, peppar och andra torkade
kryddor som t.ex. spiskummin. 

Med hjälp av den praktiska ”Click and Twist”-mekanismen
kan du enkelt skifta från en av de tre kryddbehållarna till en
annan. Malningsgraden kan justeras steglöst, och tack vare
den inbyggda LED-belysningen kan du dosera kryddorna
perfekt. 

Vi önskar dig mycket nöje med produkten, och smaklig
måltid!

Ditt Tchibo-team

www.tchibo.se/bruksanvisningar

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att för-
hindra att person- eller materialskador uppstår får produkten
endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om du ger produkten
till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.

Användningsområde

Den elektriska kryddkvarnen används till att mala pepparkorn,
saltkristaller och torkade kryddor. 

Produkten är avsedd för mängder som förekommer i privata
hushåll och inte för kommersiell användning. 

FARA för barn

Batterier kan vara livsfarliga om de sväljs. Om en person•
råkar svälja ett batteri kan det inom loppet av två timmar
leda till allvarliga invärtes frätskador och till dödsfall. 
Förvara därför både nya och förbrukade batterier samt själva
produkten utom räckhåll för barn. Kontakta genast läkare om
du misstänker att en person har svalt ett batteri eller på
annat sätt fått i sig det.

Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.   •
Det utgör bl.a. en kvävningsrisk! 



VARNING för personskador

Om ett batteri har läckt bör du undvika kontakt med hud,•
ögon och slemhinnor. Tvätta angripen hud med vatten och
uppsök genast läkare.

Batterierna får inte laddas, tas isär, kastas i öppen eld eller•
kortslutas.

VAR FÖRSIKTIG – materiella skador

Starta inte kvarnen om den är tom, eftersom det keramiska•
malverket kan skadas.

Använd inte kvarnen till fuktiga eller feta kryddor. Malverket•
kan skära fast.

Kontrollera att polerna är rättvända (+/–) när du sätter •
i batteriet.

Skydda batterierna mot stark värme. Ta ut batterierna ur •
produkten om de blivit svaga eller om produkten inte ska
användas under en längre period. Då undviker du skador 
som kan uppstå om ett batteri skulle börja läcka.

Byt alltid ut samtliga batterier vid samma tillfälle. Blanda•
aldrig gamla och nya batterier, olika batterityper, batteri-
märken eller batterier med olika kapacitet.

Rengör batteri- och apparatkontakterna vid behov innan •
du lägger i batteriet i batterifacket. Risk för överhettning

Den inbyggda LED-lampan varken kan eller får bytas.•

Doppa aldrig ner kvarnen eller delar av den i vatten eller•
andra vätskor.

Använd inte slipande eller frätande rengöringsmedel och inte•
heller hårda borstar etc.

Tekniska data

Modell:                              381 744

Batterier:                          4x LR03 (AAA)/1,5 V

Made exclusively for:       Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.se

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar 
och optiska ändringar av produkten i takt med 
produktutvecklingen.



Översikt (följande delar ingår)

Hölje

Kvarnhuvud

Skyddskåpa
Ratt för justering av 

malningsgraden

Strömbrytare

LED-belysning

Batterifack

Markering

Markering

Gänga

Markeringar

Malningsstav

Batteri LR03 (AAA) / 1,5 V

Kryddbehållare

Lysrör



Ta produkten i drift

Håll fast kryddbehållaren med1.
ena handen. Vrid höljet motsols
med den andra handen tills det
tar emot och ta bort höljet från
kryddbehållaren. 

Skruva loss kvarnhuvudet.2.

Ta upp motorn med batterifacket3.
ur höljet och sätt i batterierna
enligt bilden. Se till att polerna
vänds åt rätt håll (+/–).  

Sätt tillbaka motorn i höljet. Vrid4.
långsamt på motorn, tills gängan
på motorns ovansida skjuter upp
ur höljet. Trekantsmarkeringarna
på höljet och gängans kan hjälpa
dig att hitta rätt läge. 

Skruva fast kvarnhuvudet på gängan till motorn igen.5.

Häll kryddor i kryddbehållaren. 6.



Sätt höljet på kryddbehåll-7.
aren och skruva fast det
genom att vrida det med-
sols, se bilden. Du ska höra
och känna att det klickar 
i rätt position.

Användning

Ta bort skyddskåpan på kryddbehållarens undersida.1.

Starta kvarnen genom att trycka2.
på strömbrytaren.

LED-belysningen tänds.

Malverket kör och belysningen
lyser så länge du håller ström-
brytaren intryckt. 

Byta kryddbehållare

Håll fast kryddbehållaren med ena handen. Vrid höljet 1.
motsols med den andra handen tills det tar emot och ta 
bort höljet från kryddbehållaren. 

Ta bort smakskyddet på den kryddbehållare som ska mon-2.
teras, sätt det på kryddbehållaren som tagits av och sätt fast
den önskade kryddbehållaren genom att vrida den medsols.

Häll kryddor i den nya kryddbehållaren vid behov.3.

Sätt höljet på den nya kryddbehållaren och skruva fast det4.
genom att vrida det medsols. Du ska höra och känna att det
klickar i rätt position.

VAR FÖRSIKTIG – materiella skador

Starta inte kvarnen om den är tom, eftersom 
malverket av keramik kan skadas.

Click !



Ställa in malningsgrad

Om det finns t.ex. kryddor kvar i malverket: 1.
Vänd kvarnen upp och ner och tryck på strömbrytaren. 
Kör kvarnen en liten stund för att avlägsna gamla kryddor.

Vrid på ratten för att 2.
justera malningsgraden
till önskat steglöst läge.
Observera markeringarna
på kvarnens undersida. 

Finmalet:       Vrid ratten medsols mot -.

Det lilla mellanrummet i malverket är inget fel, utan förhin-
drar keramikpartiklar i maten och sliter inte ut malverket.

Grovmalet:     Vrid ratten motsols mot +.

Vrid inte ratten så långt åt riktning + att den sitter ostadigt.

Rengöring

Torka av kvarnens utsida med en mjuk, lätt fuktad trasa,m

och tillsätt lite milt diskmedel vid behov. Torka sedan av
kvarnen.

VAR FÖRSIKTIG – materiella skador

Doppa aldrig ner kvarnen eller delar av den i vatten
eller andra vätskor.

Ratt för
justering

Markering

Avfallshantering

Produkten, förpackningen och batterierna som levereras med
produkten är tillverkade av högkvalitativa material som kan
återvinnas. Detta minskar mängden avfall och skonar miljön.
Källsortera allt förpackningsmaterial. Utnyttja de insamlings-
möjligheter som kommunen erbjuder för papper, papp och lätt-
viktsförpackningar.



Artikelnummer: 381 744

Produktermärkta med denna symbol får inte slängas 
i hushållssoporna! 
Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag käll-
sorteras. Information om inlämningsställen som tar
emot elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av din
kommun.

Laddbara och icke  laddbara batterier får inte slängas
i hushållssoporna! 
Du är enligt lag skyldig att lämna in tomma laddbara
och icke laddbara batterier till angivna inlämnings-
ställen i din kommun. Butiker som säljer batterier tar
också emot använda batterier.

Försäkran om överensstämmelse


