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OHUTUSJUHISED  

 Lugege juhiseid enne seadme kasutusele võtmist hoolikalt.  
 Eemaldage seade pakendist ja veenduge, et seade on terve ning kõik selle osad on komplektis. 

Pakendi osi ei tohi anda väikelaste kätte. Käidelge pakend vastavalt kohalikule 
jäätmeseadusele.  

 Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kasutatava vooluvõrgu näitajad 
vastavad seadme tüübisildi andmetele tarbitava toite kohta. 

 Ärge kunagi tõmmake pistikut pistikupesast eemaldades toitejuhtmest.  
 Kindlustage, et toitejuhe ei saaks vigastada mehaaniliselt ega termiliselt. Ärge kasutage 

kahjustunud toitejuhtmega seadet. 
 Kahjustuste korral tuleb juhe lasta vastava kvalifikatsiooniga remondiettevõttes vahetada 

terve juhtme vastu.  
 Seade ühendatakse vahelduvvooluvõrku. Üldiselt pole soovitatav ühendada seadet 

elektrikontakti pikendusjuhtme kaudu. Kui see siiski on vältimatu, kasutage pikendusjuhet, 
mille koormusnäitajad on vastavuses seadme tarbimisvõimsusega, et ei tekiks juhtme 
ülekuumenemisest tulenevaid ohte.  

 Seadet tohib kasutada ainult juhendis kirjeldatud otstarbel. Mistahes muu kasutusviis on 
ebaõige ja ohtlik.  

 Tootja keeldub vastutusest mistahes võimalike kahjude osas, mis tulenevad seadme valest 
kasutamisest ja/või kasutusjuhendi juhiste eiramisest.   

 Ülekuumenemisohu vältimiseks keerake toitejuhe täispikkuses lahti.  
 Eemaldage seadme pistik elektrikontaktist, kui seade parajasti pole kasutusel. Eemaldage 

seade elektrikontaktist ka enne seadme puhastamist.  
 Seadme korpust ega juhet ei tohi kasta vette ega vedelikesse.  
 Ärge kasutage seadet märgade kätega ega siis kui teie jalad on märjad.  
 Seadet ei tohi jätta ilmastikuolude mõju alla (sademed, niiskus, otsene päikesepaiste).  
 Seadet ei tohi kasutada tule- ja plahvatusohtlike ainete või lenduvate gaasidega samas ruumis 

ega lahtise tule ega kuumuskiirguse läheduses.  



 

 

 Väikelapsed, vähevõimekad isikud või kogemusteta isikud tohivad seadet kasutada 
vastutusvõimelise isiku järelevalve all. Kui seadet kasutavad lapsed, on vajalik täiskasvanu 
poolne tähelepanelik juhendamine.  Ärge lubage lastel seadmega mängida.  

 
HOIATUSED:  

 Seade ja selle juhe ei tohi asuda kuumuse mõjualas.  
 Ärge kunagi kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. 
 Ärge puudutage seadme jahvatusterasid ajal, kui need pöörlevad.  
 Hoidke seadet tasasel ja kindlal aluspinnal, kus pole ohtu seadme allakukkumiseks.  
 Ärge lülitage seadet sisse tühjana.  
 Ärge kasutage seadet kohviubadest erinevate toiduainete peenestamiseks.  
 Ärge pange kätt masina mahutisse ajal, mil seade on ühendatud elektrikontakti.  
 Jahvatusterad on teravad, nende puhastamisel tuleb olla ettevaatlik.  
 Hoidke vigastuste ja kahjude vältimiseks käed ja söögiriistad seadme liikuvatest teradest 

eemal.  
 Mistahes seadmeosa kahjustuste korral ei tohi seadet kasutada.  
 Ärge jätke seadet elektrikontakti ühendatuna järelevalveta.  
 Kui seade ei ole kasutusel või kui seadet hakatakse puhastama, eemaldage seadme pistik 

elektrikontaktist.  
 Seadmel pole lukustusnuppu – seega ei tohi seadet jätta pärast kasutamist vooluvõrku 

ühendatuna seisma. 
 
SEADME OSAD, joonis 1  
1. Sisselülitusnupp  
2. Kaas  
3. Jahvatusterad  
4. Kohviubade mahuti  
5. Mootorikorpus  
 
KASUTAMINE  
Enne seadme esmakordset sisselülitamist 
eemaldage kõik pakendiosad ja veenduge, 
et seade on terve. Puhastage seade, nagu 
vastavas alajaotuses kirjeldatakse.  
Paigutage seade tasasele, kindlale 
aluspinnale.  
Kohviveski on sellise ülesehitusega, et see 
ei käivitu, kui kaas ei ole korralikult peale 
pandud. See välistab ligipääsu mahuti 
sisemusse ajal, kui terad pöörlevad.  
Eemaldage kaas ja pange umbes 100 g 
kohviube seadme mahutisse. Kui on vaja jahvatada sellest rohkem kohvi, peab jahvatama mitu korda. 
Ärge lisage ube korraga rohkem kui 100 grammi.  Muul juhul võib tekkida seadme rike. Sulgege 
korralikult seadme kaas. Ühendage pistik pistikupessa.  Vajutage ja hoidke käivitusnuppu vajutatuna, 
kuni kohvioad on saavutanud soovitud peenusega jahvatusastme. Ühe koguse jahvatamiseks kulub 
ligikaudu 15 kuni 25 sekundit.  
Ärge käitage masinat kauem kui 60 sekundit ühtejärge. Oodake 1-2 minutit kasutuskordade vahel, kui 
jahvatate mitut kogust.  
Ärge pange seadet tööle tühjana.  
Masina seiskamiseks vabastage nupp. Enne kaane pealt ära võtmist oodake, kuni jahvatusterad on 
täielikult peatunud.  

Joonis 1 



 

 

 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS  
Enne puhastamist peab seade olema eemaldatud elektrikontaktist. Ärge kastke juhet, pistikut ega 
seadet ennast vette ega muusse vedelikku.  
Pühkige seadme mahuti sisemus ja korpuse pind üle niiske lapiga.  Kaant võib pesta jooksva kraanivee 
all. Kuivatage see hoolikalt.  
Ärge kasutage abrasiivseid puhastusaineid ega metallkäsnu seadme mistahes osa puhastamiseks – 
pinnakahjustuste oht.  
Enne seadme ära paigutamist säilitamisele tuleb veenduda, et seadme kõik osad on kuivad. Säilitage 
seadet kuivas ja puhtas kohas. 
 
TEHNILINE TEAVE  
Võimsus: 250 W  
Toide: 220-240V ~ 50/60Hz  
 
Tootja jätab endale õiguse muudatusteks seadme spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise 
etteteatamiseta. 
 
KESKKONNAKAITSE 

Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisest (WEEE) sätestab, 
et vanad koduseadmed ei kuulu äraviskamisele olmejäätmete sekka. Elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumiseks on eraldi süsteem, mis aitab säästa loodusvarasid ja väldib 

kahjulike ainete loodusesse sattumise kahjulikku mõju nii loodusele kui ka inimtervisele. 
Läbikriipsutatud prügikonteinerit kujutav sümbol meenutab kohustust käidelda elektri- ja 
elektroonikaseadmeid õigesti. 


