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OHUTUS 
Põhilised ettevaatusabinõud 

  
Hädaoht!  
See on elektriline seade ja järelikult võib põhjustada elektrilööki. 
Seega peaksite järgima alltoodud ettevaatusabinõusid. 
• Seega peaksite järgima alltoodud ettevaatusabinõusid. 
• Ärge kunagi puudutage pistikut märgade kätega. 



• Veenduge, et kasutatav seinakontakt oleks alati vabalt juurdepääsetav, võimaldades seadme vajaduse korral õigeaegselt elektrivõrgust eraldada. 
• Elektrivõrgust eraldamisel hoidke alati pistikust kinni. Ärge kunagi sikutage toitejuhtmest, sest võite selle kahjustada. 
• Kui seade läheb rikki, ärge püüdke seda ise parandada. Lülitage see välja, eemaldage pistik seinakontaktist ja pöörduge tehnilise toe teenistusse. 
• Kui pistik või toitejuhe peaks saama kahjustusi, siis peate selle kõikide ohtude vältimiseks asendama ainult De'Longhi tehnilise toe teenistuses. 
• Ärge kunagi kastke seadet vette. Tähelepanu Enne puhastamist eemaldage pistik seinakontaktist. 
• Ärge laske elektrijuhtmel rippuda üle laua ääre või puutuda vastu kuumi pindu. 
• Ärge kasutage seadet pidevalt pikemalt kui 60 sekundit järjest. Enne järjekordset kasutamist laske seadmel 10 minutit jahtuda. 

  
Hädaoht!  
Ho i d ke  kõik pakkematerjalid (plastist kotid, polüstüreenvaht) lastele kättesaamatus kohas. 

  
Hädaoht!  
Seda seadet ei tohi kasutada inimesed (sh lapsed), kelle psüühilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kelle puuduvad kogemused ja 
teadmised. Nad võivad neid seadmeid kasutada ainult sel juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid valvab või juhendab. Lapsi tuleks jälgida ja 
veenduda, et nad seadmega ei mängiks. 
• Ärge kunagi asetage seadet kuuma gaasipõleti, elektripliidi või kuuma ahju lähedale. 
• Enne kasutamist kontrollige, ega jahvatuskambrisse pole jäänud võõrkehi. 
• Terad on teravad. Käsitsege neid hoolikalt. 
• Ärge kunagi eemaldage kaant enne, kuni terad pole täielikult seiskunud. Pärast klahvile vajutamist peatuvad terad 2 kuni 3 sekundi jooksul.  
• Ärge puudutage liikuvaid osi. 

Kasutage neid vastavalt nende sihtotstarbele. 
Seda seadet võite kasutada ainult nende tööde jaoks, milleks ta valmistatud on. Iga muu kasutus pole sihtotstarbeline ja seega on väärkasutus. See seade 
ei sobi äriliseks otstarbeks. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud väärkasutusest. Ärge kunagi purustage jääd või kasutage veskit muul 
viisil, kui on juhendis kirjeldatud. 

Ohutuseeskirjad 
Enne seadme kasutamist lugege need kasutusjuhised hoolikalt läbi. 
- Nende kasutusjuhiste eiramine võib põhjustada inimestele põletusi või kahjustada seadet. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud nende 
kasutusjuhiste eiramisest. 

 
NB!  
Hoidke need juhised alles. Kui seade antakse teistele isikutele kasutada, peab neil olema võimalus tutvuda kasutusjuhistega. 

 
KASUTUSEST KÕRVALDAMINE 
Tähtis teave toote kasutusest kõrvaldamise kohta vastavalt EL direktiivile 2002/96/EÜ.  
 

 
Tööea möödumisel ei tohi seadet kasutusest kõrvaldamiseks visata olmejäätmete hulka. Selle peab viima kohalike võimuorganite poolt määratud 
eriotstarbelisse jäätmejaama või seda teenust pakkuva müügiesindaja kätte. Kodumasinate kasutusest kõrvaldamine eriotstarbelises jäätmejaamas hoiab 
ära võimalikud negatiivsed tagajärjed keskkonnale ja isiklikule tervisele, mis võivad tekkida materjalide väära kasutusest kõrvaldamise tagajärjel ning lubab 
teatud materjale võtta taaskasutusse ja säästa energiat ning loodusressursse. Eriotstarbelises jäätmejaamas kasutusest kõrvaldamise meeldetuletuseks on 
see toode märgistatud ristiga läbikriipsutatud prügikasti sümboliga. 

SEADME KIRJELDUS 
A. Puhastushari; 
B. Kohvinõu kaas; 
C. Eemaldatav kohvinõu 
D. Toitejuhtme hoidik 
E. Tassi valiku nupp (ainult KG49); 
F. Jahvatussätete märgutuled (ainult KG49). 

 
EELNEV ÜLEVAATUS 
 
Transpordijärgne kontrollimine 
Pärast pakendi eemaldamist veenduge, et toode oleks tarnitud täiskomplektis ja kahjustamata ning, et kõik tarvikud oleks komplektis olemas. Ärge 
kasutage seadet, kui sel on nähtavaid kahjustusi. Pöörduge tehnilise toe teenistusse. 

 
Seadme ühendamine 

  
Tähtis!  
 
Kontrollige, kas elektrivõrgu pinge vastab seadme põhjal oleval nimiandmete sildil toodud väärtustele. 



Ühendage seade õigesti paigaldatud pistikupessa seinal, mille nimivool oleks vähemalt 10 A ja mis oleks varustatud tõhusa maandusega. Kui pistikupesa 
ei sobi seadme pistikuga, siis asendage seinakontakt sobivat tüüpi pistikupesaga. Tellige see töö sobiva kvalifikatsiooniga spetsialistilt. 

 
SEADME KASUTAMINE 
Asetage seade tasasele pinnale. 
• Keerake nõu kaant vastupäeva ja tõstke seda (jn 1). 
• Kallake nõusse soovitud kogus kohviube (jn 2). 
• Keerake kaas päripäeva oma kohale täielikult tagasi (jn 3). Ohutuslüliti väldib seadme sisselülitamise, kui kaas pole korralikult kinni keeratud. 
Ärge püüdke oma kohale õigesti kinnikeeratud kaanega seadet käsitseda. 
• Tõmmake välja vajaliku pikkusega toitejuhe ja sisestage pistik pistikupessa (jn 4). 
• Keerake valikuketas (E) kohvikogusele (kui mudel on selle kettaga varustatud), mis vastaks tasside arvule, mille jaoks kohvi jahvatasite (jn 5). Kasutage 
seda juhist ainult näpunäitena, sest kogus sõltub nii maitsest, kohviubade röstimise tüübist, kui ka jahvatusastmest. Igal juhul, ärge kunagi täitke nõud üle 
kohvinõu äärele graveeritud MAX-märgise. 
• Kohviveski aktiveerimiseks vajutage kohviveski kaant (jn 6) ja hoidke seda all, kuni soovitud jahvatusaste on saavutatud. 
• Mudelites, mis on varustatud sätete märgutuledega (F) (jäme, keskmine, peen), vajutage kaant ja vabastage see, kui süttib põlema soovitud 
jahvatusastme märgutuli. Pidage meeles, et kui vabastate kaane, isegi ainult korraks, lähtestatakse seade ja jahvatamist alustatakse algusest, nagu nõu 
oleks täidetud tervete kohviubadega. 

 
KASUTUSNÕUANDED 
• Selleks, et säilitada kohviubade maitse ja aroom, hoidke kohviubade nõu kaant alati hermeetiliselt suletuna. 
• Jahvatage korraga ainult kohe vajaminev kogus kohvi. 
• Ärge kunagi täitke kohviubade nõu üle ettenähtud taseme. 
Üldise näpunäitena peaksite ühe tassi kohvi valmistamiseks jahvatama 1 supilusikatäie ube (nt 4 tassi kohvi jaoks jahvatage 4 lusikatäit kohviube). 
Loomulikult, optimaalse koguse, mis on määratletud sõltuvalt isiklikust maitsest, leiate aja jooksul. 
• Kui kohviveski on varustatud sätete märgutuledega, siis järgige alltoodud näpunäiteid. 
„JÄME“ jahvatusaste sobib ideaalselt kannus kohvi tegemiseks. „KESKMINE“ jahvatusaste sobib ideaalselt tilkhaaval kohvi valmistavate kohvikeetjate ja 
mokakohvi poti jaoks. 
„PEEN“ jahvatusaste sobib ideaalselt espresso kohvimasinate jaoks. 
• Seadme ülekuumenemise vältimiseks peate järjestikuste kohvide valmistamisel tegema vähemalt minutipikkuse pausi. 
• Hea kvaliteediga värske kohvi valmistamiseks, eriti pärast muude toiduainete (nt suhkru) jahvatamist, peate seadme alati puhastama. Ärge selle 
seadmega jahvatage suure õlisisaldusega seemneid (nt maapähkleid) või kõvu toiduaineid (nt riisiteri). 

 
PUHASTAMINE 

 
Elektrilöögi oht! Enne ükskõik millise puhastustoimingu sooritamist peate seadme välja lülitama ja toitejuhme pistiku pistikupesast eemaldama. Ärge 
kunagi kastke kohvimasinat puhastamise ajal vette. 
• Võtke pistik pistikupesast välja. 
• Peske katet veega ja neutraalse pesuvahendiga. 
• Loputage ja kuivatage hästi kuivaks. 
• Puhastamise hõlbustamiseks peaksite kohviubade nõu seadmest eemaldama. Vabastamiseks keerake seda päripäeva ja seejärel tõstke ülespoole (jn 7). 
• Eemaldage jahvatatud kohvi jäägid seadmest komplektisoleva harjaga (jn 8). Ärge kastke kohviubade nõu vette, nii võite seda kahjustada. 
• Kohviubade nõu tagasipanekuks keerake seda vastupäeva, kuni see lukustub. 
• Puhastage seadet väljastpoolt pehme lapiga. 
• Kohviveski hoiustamiseks kerige toiteallika juhe selleks ette nähtud toitejuhtme hoidikule (D). 

 
TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON 
Pinge: 220–240 V, vahelduvvool, 50/60 Hz, 10 A 
Võimsustarve: 170 W 
Kaal: 1 kg 

 
See seade vastab järgmistele EÜ direktiividele: 
• Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ, 
• EMÜ-direktiiv 89/336/EMÜ koos laiendusega 92/31/EMÜ ja 93/68/EMÜ. 
• Toiduainetega kokkupuutuvad materjalid ja tarvikud peavad vastama EMÜ direktiivile 1935/2004. 


