
Instruktioner för KoMo sädeskvarnar 
 
 

Placering 
 

Eftersom kvarnen är gjord i trä, som är ett levande material, bör den placeras på en plats 
där temperaturen är relativt konstant, och helst ej i närheten av stekos. Då håller sig 
kvarnen  fräsch i många år. Det är också viktigt att kvarnen alltid har fri tillförsel av luft 
via andningshålen undertill och på sidan. Borsta av kvarnen med en mjuk borste efter 
malningen, och eventuellt med en lätt fuktad trasa ibland. Bordet bör vara stabilt. 
 
 

Snabbguide 
 

1. Anslut sädeskvarnen till ett eluttag för 230 volts växelström. 
  

2. Ställ en tillräckligt stor mjölbehållare under utloppsröret. 
 

3. Starta kvarnen, men se först till att den svarta punkten ej är för lång åt vänster. 
 

4. Ställ in önskad finhetsgrad genom att vrida på behållaren. Fint (Fein) åt vänster (dock 
ej så långt att stenarna går emot varandra) och grovt (Grob) åt höger. 
 

5. Häll i säd i sädesbehållaren för att starta malningen, och justera finhetsgraden 
ytterligare om så önskas. 
 

6. När malningen är klar, stäng av kvarnen, och drag även gärna ur strömkontakten.  
 
 

Snabbinfo 
 

När man vill ändra finhetsgraden från grovt till fint bör kvarnen antingen vara på eller 
kvarnhuset vara tomt. Finhetsgraden bestäms av avståndet mellan kvarnstenarna. Dessa 
skall dock aldrig vara så nära varann att de berör varann. 
 

Alla typer av säd kan malas, med undantag för popcorn. Havre behöver, p g a sin höga 
fetthalt, dextrineras innan malning. Annars sätts stenarna lätt igen, och behöver rengöras. 
Säden skall vara torr och fri från stenar eller annat som kan skada kvarnstenarna. 
 

Om man inte tänker använda kvarnen på ett tag kan man sätta dammsugarslangen där  
mjölet kommer ut och suga ur det som finns kvar. Ett tips för att få ut det sista mjölet ur 
kvarnen är annars att ställa finhetsgraden på grovt och sedan vrida mot fint igen medans 
kvarnen är igång. Det kan också hjälpa lite att daska lätt på maskinen. 
 

När man mal fint mjöl och vill mala mycket, låt då gärna maskinen vila 5-10 minuter 
mellan påfyllningarna. Stenarna blir nämligen varmare ju längre man kör, och det blir då 
lätt en hinna på stenarna som minskar friktionen, och därmed malningskapaciteten. 
 

Malstenarna kan göras rent genom att mala vete eller ris på medium finhetsgrad. Man 
kan också använda en borste om så behövs. Använd dock aldrig vätska vid rengöringen. 
Tänk också på att alltid ha kvarnen avstängd och kontakten urdragen vid dylika arbeten. 
 

Mer information finner du i medföljande bruksanvisningar (på engelska och tyska). Info 
finns också tillgänglig via länkar på produktsidan för kvarnen på vår webbsajt. 
 

 
SVENSK EKOMARKNAD 
Box 123, 37222 Ronneby 
Lager: Emaljervägen 5, 37230 Ronneby 
Tel: 0457-17510 
Epost: info@sem.e0.se 
Webb: http://sem.e0.se  


