
       Moara de cereale Biovita MM 

 
Instrucţiuni de utilizare 
Felicitări pentru alegerea făcută! Această moară de calitate beneficiază de o garanţie de 10 ani. 
Pentru a exploata această moară de cereale în condiţii optime, o perioadă cât mai îndelungată, vă 
recomandăm să citiţi cu atenţie și să respectați instrucţiunile de utilizare. 

  
 

Parametrii tehnici 
Piatra de moară: 90 mm (aliaj de ceramică extrem de durabil) 
Capacitate: 6-8 kg / oră (120 grame / minut) 
Motor: 220 V / 200 W (cu protecţie de suprasarcină) 
Greutate: 7.3 Kg 
Înălţime: 31 cm 

 
Reguli generale 

 Folosiţi doar cereale selecţionate, pentru a evita deteriorarea angrenajelor din moară prin 
introducerea unor pietricele sau alte corpuri străine. 

 Folosiţi doar cereale uscate. Cele care nu sunt suficient de uscate, vor înfunda moara! Se pot 
măcina o gamă largă de cereale uscate precum grâu, secară, orz, ovăz, mei, etc. Nu se 
recomandă măcinarea semintelor oleaginoase (floarea soarelui, in, etc.). 

 Nu măcinaţi făina a doua oară. 

 Pentru a păstra frumuseţea carcasei de lemn, evitaţi sursele de căldură excesivă din 
apropierea acesteia. 

 Moara este destinată pentru uz casnic, nu industrial. 

 Moara trebuie poziţionată pe o suprafaţă dreaptă şi robustă (o masă sau pe blatul de la 
bucătărie), în aşa fel încât grila de aerisire de sub aparat să nu fie obstrucţionată. 

 Asiguraţi-vă că recipientul pentru făină este suficient de mare încât să nu blocheze ieşirea.  
De regulă, făina măcinată are volumul de două ori mai mare decât volumul boabelor. 

 Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către persone 
autorizate. 

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 A nu se lăsa moara nesupravegheată în funcţiune. 
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Utilizare 

 Reglaţi fineţea de măcinare, prin rotirea părţii superioare a aparatului. Pentru a putea regla 
fineţea de măcinare, este nevoie să ţineţi apăsată siguranţa laterală. Pentru o granulaţie mai 
fină rotiţi partea mobilă în sensul acelor de ceasornic. Pentru o granulaţie mai mare rotiţi 
partea mobilă în sens invers acelor de ceasornic. După reglaj, siguranţa trebuie să revină în 
poziţia obişnuită. 

 Umpleţi cu cereale recipientul morii.  

 Porniţi moara prin comutarea întreruptorului. 
 
Curăţare 

 După o perioadă mai îndelungată de păstrare, se poate curăţa făina rămasă în interiorul 
morii. Acest lucru poate fi făcut cu uşurinţă cu ajutorul unui aspirator. 

 Se reglează moara pentru un măciniş cu granulaţie ridicată (prin mărirea distanţei între 
pietrele de moară), si aspirarea gurii de ieşire. 

 Se poate înlătura integral partea superioară morii, având acces direct la pietrele de măciniş 
permiţând astfel o curăţare mai uşoară. Partea superioară poate fi înlăturată prin apăsarea 
siguranţei şi desfiletarea ei în sens invers acelor de ceasornic. 

 Scoateţi întotdeauna cablul de alimentare din priză când desfaceţi partea superioară a morii. 

 Carcasa de lemn se poate curăţa folosind o cârpă sau un burete moale. 
Nu folosiţi niciodată curăţători abrazivi. Nu curăţaţi niciodată moara prin scufundare în apă! 

 
Probleme şi soluţii 
Morile de cereale Biovita MM sunt foarte fiabile, însă dacă totuşi se întâmplă să întâmpinați 
probleme, iată şi câteva sfaturi: 

 Motorul nu porneşte 
o Verificați cablul de alimentare să fie conectat la o priză. 
o Asigurați-vă că întreruptorul este pe poziția „Pornit”. 
o Reglaţi măcinişul la o granulaţie mai ridicată. 

 Moara se opreşte în timpul utilizării 
o Motorul se opreşte, datorită încărcării extreme sau utilizării incorecte. Siguranţa 

termică a motorului decuplează, iar după câteva minute de răcire, moara poate fi 
utilizată din nou. Dacă problema reapare, trebuie identificată cauza: cerealele 
insuficient uscate, corpuri străine în moară, distanţa prea mică între pietrele de 
moară. 

 Granulaţia nu poate fi setată în direcţia „mai fin” 
o Există dopuri de făină sau corpuri străine între discuri care împiedică  acest lucru. 

Acestea pot fi înlăturate prin desfacerea părţii superioare a morii, şi înlăturarea 
acestora prin aspirare. 

 Moara face un sunet ciudat care persistă în timpul măcinişului 
o Creşteţi granulaţia măcinişului pentru câteva momente, după care reveniţi la 

granulaţia dorită. 
 
Contact 

Website: www.biovita.ro 
Telefon:  0740-162.202 

http://www.biovita.ro/

