Kaf O Matic
Kafmolen
Gebruikshandleiding

®

Veiligheidsinstructies

Beoogd gebruik

- Controleer voordat u het apparaat op het
lichtnet aansluit of het voltage dat op het
apparaat staat aangegeven, overeenkomt
met het voltage van het lichtnet.
- Als de stroomkabel is beschadigd, moet
deze worden vervangen door de fabrikant, een servicemedewerker of gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit voordat u accessoires verandert.
Dompel de motoreenheid niet in
water of een andere vloeistof en
spoel hem niet onder de kraan af.
Gebruik alleen een vochtige doek om de
motoreenheid te reinigen.
- Het apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik dit apparaat
niet voor andere doeleinden dat hetgeen
er in deze handleiding staat vermeld om
gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
- Draag of trek het apparaat nooit aan de
stroomkabel. Trek de stroomkabel niet
over scherpe randen. Klem de kabel niet
af en buig hem niet.
- Plaats het apparaat of de stroomkabel
nooit op warme oppervlakken of bij open
vuur.
- Zorg ervoor dat de bakjes zijn geplaatst
voordat u het apparaat gaat gebruiken.

Dit apparaat is alleen bestemd voor verwerken van vogelzaad. Alleen gebruiken
op basis van deze instructies. Onjuist gebruik is gevaarlijk en maakt garantieclaims
ongeldig. Neem de veiligheidinstructies in
acht.

Afvalverwerking
Het logo met de doorgestreepte
vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur gescheiden moet worden ingeleverd. Elektrische en elektronische apparatuur bevat mogelijk gevaarlijke stoffen. Gooi dit apparaat niet bij het gewone
huisvuil weg. Lever het in bij een speciaal
inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Op deze
manier helpt u bronnen te besparen en beschermt u het milieu. Neem contact op met
lokale overheid voor meer informatie.

Technische gegevens
Nominale spanning:
220-240 V
Garantie:(op elektrische onderdelen) 3 jaar
Inhoud bakje:		
700 ml
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Gefeliciteerd!

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een Kaf O Matic. Lees de gebruiksaanwijzing
zorgvuldig; bewaar de gebruiksaanwijzing om deze eventueel later te kunnen raadplegen.
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Inhoud:
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zeef x1
trechter x1
schuifje
huis x1
gele driehoek
zelftapper schroef x4
gele tussenbalk
achter/onderplaat x1
bakje x2
schroefje x1
motor x1
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Montagevoorschriften voor de Kaf O Matic®

1. Huis door middel van 4 zelftappers bevestigen aan onderplaat. Let op dat de opening
voor de bakjes aan de juiste zijde zit. Zie foto voor voorbeeld.
2. Motor aan het huis bevestigen met de kleine schroef.
3. Trechter en zeef op het huis zetten

Gebruiksvoorschriften voor de Kaf O Matic®

1. Schuif het schuifje in het huis helemaal dicht,
2. Zeef het kaf en zaad en ontdoe het kaf en zaad van veertjes. Bij grof tot zeer grof kaf
en zaad eventueel herhalen,
3. Motor aanzetten,
5. Schuifje voorzichtig openen tot de gewenste doorvoer snelheid is bereikt,
6. Wacht tot de gehele trechter leeg is en gooi het kaf weg.
7. Eventueel herhalen,
8. Bij onvoldoende resultaat kunt u de gele driehoek in het huis naar voren of naar achteren plaatsen. Door de schroeven iets los te draaien van de gele tussenbalk of deze
geheel te verwijderen. Na het verplaatsen van de driehoek de tussenbalk en schroeven
weer monteren.
Heeft u vragen over de montage, gebruik en/of heeft u suggesties? Mail ons dan op
info@kafomatic.nl. Wij helpen u graag.
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