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1. Στην φωτογραφία αριστερά, βλέπετε 

όλα τα µέρη του Αλευρόµυλου - Μύλου 

Άλεσης Wonder Junior Deluxe που 

περιλαµβάνονται στην συσκευασία.

2. Το κυρίως σώµα του Αλευρόµυλου - 

Μύλου Άλεσης Wonder Junior Deluxe 

είναι µονοκόµµατης κατασκευής και 

περιλαµβάνει ήδη τοποθετηµένο στο 

εσωτερικό του, το µακράς διάρκειας 

λιπασµένο κουζινέτο.

3. Επιλέξτε, είτε τον κανονικό σαλίγκαρο 

(i), είτε τον σαλίγκαρο τύπου masa (ii). 

Ξεβιδώστε τo µπουλόνι και την ροδέλα 

από το πίσω µέρος του άξονα του 

σαλίγκαρου και περάστε τον σαλίγκαρο 

στο κυρίως σώµα του αλευρόµυλου. 

4. Το σπείρωµα του σαλίγκαρου θα πρέπει 

να βρίσκεται στην µπροστινή πλευρά 

του αλευρόµυλου.
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5. Στην συνέχεια περάστε στον άξονα του σαλίγκαρου, την φαρδιά ροδέλα και την 

καβύλια. Προσοχή! Είναι πολύ σηµαντικό η ροδέλα να τοποθετηθεί ανάµεσα στο 
κυρίως σώµα και την καβύλια. (Φωτογραφίες 5a & 5b).

5. Στην συνέχεια περάστε στον άξονα του σαλίγκαρου, την φαρδιά ροδέλα και την 

καβύλια. Προσοχή! Είναι πολύ σηµαντικό η ροδέλα να τοποθετηθεί ανάµεσα στο 
κυρίως σώµα και την καβύλια. (Φωτογραφίες 5a & 5b).

6. Τώρα, στον άξονα του σαλίγκαρου τοποθετήστε το χερούλι, περάστε την ροδέλα του 

και βιδώστε το µπουλόνι συγκράτησης χερουλιού. (Φωτογραφίες 6a & 6b).

6. Τώρα, στον άξονα του σαλίγκαρου τοποθετήστε το χερούλι, περάστε την ροδέλα του 

και βιδώστε το µπουλόνι συγκράτησης χερουλιού. (Φωτογραφίες 6a & 6b).

7. Αφού έχετε βιδώσει και το χερούλι στον άξονα του σαλίγκαρου, είσαστε έτοιµοι να 

τοποθετήσετε τον οδηγό αλευριού. Γυρίστε τον Αλευρόµυλο κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

το σπείρωµα του σαλίγκαρου να κοιτάει προς τα εσάς και τοποθετήστε τον οδηγό 

αλευριού µε τέτοιο τρόπο που να µην κλείνει τις τρύπες που υπάρχουν στο κυρίως 

σώµα. (Φωτογραφίες 7a & 7b).

7. Αφού έχετε βιδώσει και το χερούλι στον άξονα του σαλίγκαρου, είσαστε έτοιµοι να 

τοποθετήσετε τον οδηγό αλευριού. Γυρίστε τον Αλευρόµυλο κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

το σπείρωµα του σαλίγκαρου να κοιτάει προς τα εσάς και τοποθετήστε τον οδηγό 

αλευριού µε τέτοιο τρόπο που να µην κλείνει τις τρύπες που υπάρχουν στο κυρίως 

σώµα. (Φωτογραφίες 7a & 7b).
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8. Επιλέξτε από τις πλάκες άλεσης, είτε 

τις Μυλόπετρες (i), είτε τις Ατσάλινες 

Πλάκες Άλεσης (ii). 

9. Για να τοποθετήσετε τις πλάκες άλεσης 

στον αλευροµυλο, επιλέξτε πρώτα την 

πλάκα άλεσης που έχει 2 βίδες στο 

πίσω µέρος της. (Φωτογραφίες 9a, 9b 

& 9c).
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10. Εφαρµόστε τις 2 βίδες της πλάκας που επιλέξατε στις 2 πάνω τρύπες του αλευρόµυλου. 

Υπάρχει µόνο ένας τρόπος που οι πλάκες άλεσης µπορούν να εφαρµόσουν στο 

µπροστινό µέρος του µύλου. Μην πιέζετε µε δύναµη τις πλάκες άλεσης πάνω στον 

αλευρόµυλο. (Φωτογραφίες 10a & 10b).

10. Εφαρµόστε τις 2 βίδες της πλάκας που επιλέξατε στις 2 πάνω τρύπες του αλευρόµυλου. 

Υπάρχει µόνο ένας τρόπος που οι πλάκες άλεσης µπορούν να εφαρµόσουν στο 

µπροστινό µέρος του µύλου. Μην πιέζετε µε δύναµη τις πλάκες άλεσης πάνω στον 

αλευρόµυλο. (Φωτογραφίες 10a & 10b).

11. Κρατήστε µε το ένα χέρι την πλάκα 

άλεσης και τον οδηγό αλευριού στην 

σωστή θέση και αναποδογυρίστε όλο 

τον αλευρόµυλο.

12. Στην συνέχεια τοποθετήστε τις αντίστοιχες ροδέλες στις 2 βίδες της πλάκας άλεσης που 

έχετε επιλέξει και βιδώστε τα αντίστοιχα παξιµάδια σφιχτά, µε τα δάχτυλα σας. Μην 

χρησιµοποιήσετε γαλλικό κλειδί ή άλλο εργαλείο για να σφίξετε τα παξιµάδια 

(Φωτογραφίες 12a & 12b).

12. Στην συνέχεια τοποθετήστε τις αντίστοιχες ροδέλες στις 2 βίδες της πλάκας άλεσης που 

έχετε επιλέξει και βιδώστε τα αντίστοιχα παξιµάδια σφιχτά, µε τα δάχτυλα σας. Μην 

χρησιµοποιήσετε γαλλικό κλειδί ή άλλο εργαλείο για να σφίξετε τα παξιµάδια 

(Φωτογραφίες 12a & 12b).
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13. Αφού έχετε βιδώσει την πρώτη πλάκα 

άλεσης πάνω στον αλευρόµυλο , 

τοποθετήστε και την δεύτερη πλάκα 

σύροντας την έως ότου ακουµπήσει την 

πρώτη. Μην πιέζετε µε δύναµη τις 

πλάκες πάνω στον αλευρόµυλο.

14. Στην συνέχεια πρέπει να τοποθετήσετε το Νέο Ρυθµιζόµενο Σύστηµα Άλεσης και 

Σφιξίµατος των Πλακών Άλεσης (Φωτογραφίες 14a & 14b). Στην συσκευασία του 

αλευρόµυλου µπορείτε να βρείτε και το φυλλάδιο µε τις Οδηγίες Ρύθµισης και Άλεσης.

14. Στην συνέχεια πρέπει να τοποθετήσετε το Νέο Ρυθµιζόµενο Σύστηµα Άλεσης και 

Σφιξίµατος των Πλακών Άλεσης (Φωτογραφίες 14a & 14b). Στην συσκευασία του 

αλευρόµυλου µπορείτε να βρείτε και το φυλλάδιο µε τις Οδηγίες Ρύθµισης και Άλεσης.

15. Περάστε πρώτα την ροδέλα στο 

σπείρωµα του άξονα. 
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16. Μετά βιδώστε το µεγάλο πόµολο µε την προεξοχή να κοιτάει προς τις πλάκες και στην 

συνέχεια βιδώστε το µικρό πόµολο µε την προεξοχή να κοιτάει επίσης προς τις πλάκες. 

Σφίξτε µε τα χέρια. Το µεγάλο και το µικρό πόµολο χρησιµοποιούνται για να ρυθµίσετε 

πόσο χοντροκοµµένη ή λεπτοκοµµένη άλεση θα έχετε. (Φωτογραφίες 16a, 16b, 16c & 

16d).

16. Μετά βιδώστε το µεγάλο πόµολο µε την προεξοχή να κοιτάει προς τις πλάκες και στην 

συνέχεια βιδώστε το µικρό πόµολο µε την προεξοχή να κοιτάει επίσης προς τις πλάκες. 

Σφίξτε µε τα χέρια. Το µεγάλο και το µικρό πόµολο χρησιµοποιούνται για να ρυθµίσετε 

πόσο χοντροκοµµένη ή λεπτοκοµµένη άλεση θα έχετε. (Φωτογραφίες 16a, 16b, 16c & 

16d).

17. Μπορείτε τώρα να βιδώσετε τον αλευρόµυλο σε έναν πάγκο εργασίας, µέσω των 

τεσσάρων οπών που υπάρχουν στην βάση του µύλου (Φωτογραφίες 17a & 17b). Τώρα 

είστε έτοιµοι να χρησιµοποιήσετε τον αλευρόµυλο.

17. Μπορείτε τώρα να βιδώσετε τον αλευρόµυλο σε έναν πάγκο εργασίας, µέσω των 

τεσσάρων οπών που υπάρχουν στην βάση του µύλου (Φωτογραφίες 17a & 17b). Τώρα 

είστε έτοιµοι να χρησιµοποιήσετε τον αλευρόµυλο.
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18. Γ ι α ν α σ τ α θ ε ρ ο π ο ι ή σ ε τ ε τ ο ν 
αλευρόµυλο στην επιφάνεια εργασίας µε 

τον διπλό σφιγκτήρα θα πρέπει πρώτα 

να αναποδογυρίσετε τον αλευρόµυλο 

και να τον στηρίξετε στην χοάνη.

19. Στην συνέχεια, τοποθετήστε τον διπλό σφιγκτήρα πάνω στην βάση του αλευρόµυλου, 

αφήνοντας ακάλυπτες τις 4 οπές που υπάρχουν στην βάση. Η φορά τοποθέτησης του 

διπλού σφιγκτήρα να είναι αυτή που φαίνεται στην φωτογραφία 19a. Στην συνέχεια 

περάστε τις ροδέλες στα αντίστοιχα µπουλόνια και βιδώστε τα από την βάση του 

αλευρόµυλου προς τον διπλό σφιγκτήρα. (Φωτογραφίες 19a & 19b).

19. Στην συνέχεια, τοποθετήστε τον διπλό σφιγκτήρα πάνω στην βάση του αλευρόµυλου, 

αφήνοντας ακάλυπτες τις 4 οπές που υπάρχουν στην βάση. Η φορά τοποθέτησης του 

διπλού σφιγκτήρα να είναι αυτή που φαίνεται στην φωτογραφία 19a. Στην συνέχεια 

περάστε τις ροδέλες στα αντίστοιχα µπουλόνια και βιδώστε τα από την βάση του 

αλευρόµυλου προς τον διπλό σφιγκτήρα. (Φωτογραφίες 19a & 19b).

20. Σταθεροποιήστε τον αλευρόµυλο σε ένα 

τραπέζι ή πάγκο εργασίας και είστε 

έτοιµοι να τον χρησιµοποιήσετε 

(Φωτογραφίες 20a, 20b & 20c).
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