
 

 

 

KOHVIVESKI 42601 BASIC 
 KASUTUSJUHEND 

 
 
 
 

 
 
 
  



 

 

SEADME OSAD 
 

 
 
OHUTUS 

 Seade on ette nähtud tavaliste kodumajapidamise toidukoguste töötlemiseks. Ärge kasutage 
ega säilitage seadet õues ega niisketes / märgades keskkondades. 

 Ärge kasutage seadet koos mingite lisaosadega, mis seadme juurde ei kuulu ja mida tootja ei 
ole soovitanud.  

 Ärge kasutage seadet kui seade tundub olevat ükskõik mis viisil kahjustunud või rikkis – 
tagajärjeks võib olla elektrilöök, vigastus või muu kahju.  

 Mingil juhul ei tohi avada seadme mootorikorpust ega parandada /modifitseerida voolujuhet 
omal käel.  

 Kontrollige seadme korrasolekut regulaarselt. 
 Kui seadet kasutavad lapsed, on täisealise inimese poolne tähelepanelik juhendamine vajalik. 

Väikelapsed ei tohi mängida seadme osade ega pakendiga. Seade ei ole mõeldud 
kasutamiseks väikelaste või vastutusvõimetute isikute poolt ilma juhendamiseta. 

 Seade tuleb paigutada puhtale, tasasele ja kindlale alusele, kus välistegurid seda mõjutama ei 
pääse ja kus väikelapsed ei oma seadmele ligipääsu.  

 Seade ei käivitu, kui kaas ei ole seadmele korralikult paigaldatud.  
 Ärge kasutage seadet üle 1 minuti korraga – ülekuumenemise oht! Laske seadmel 

kasutuskordade vahepeal mõne minuti vältel jahtuda. 
 Enne kui seadet kokku pannakse / lahti võetakse või puhastama asutakse, tuleb veenduda et 

seade pole ühendatud vooluvõrku. 

Eemaldatav ja pestav 
kohviubade mahuti 

kuni 90 g ubadele 

Koht juhtme 
hoidmiseks 

Läbipaistev kaas 

 

Puutega aktiveeritav sisse-
/väljalülitamisnupp 

Jahvatuse jämeduse 
seadistus (5 astet) 

 

Nutikas taimer, valib 
jahvatusaja vastavalt 
ubade kogusele 2-12 
tassile 

 

 

Mittelibisev alus 

 
Juhtme kerimiseks ette nähtud ketas 



 

 

 Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke seadet, selle juhet ega pistikut vette ega muusse 
vedelikku. Vedelikud ei tohi sattuda mootorikorpusesse ega juhtmele. Enne seadme 
põhjalikku ärakuivamist ei tohi seadet kasutada. 

 Seadme mootorikorpust EI TOHI pesta nõudepesumasinas.  
 Ärge puhastage seadet teravate esemete ega kangete kemikaalidega. 

 
KASUTAMINE 
Kallake seadme oamahutisse kohviube, soovitud tasemeni. Minimaaltase 2 tassitäit, maksimaaltase 
12 tassitäit. 
HOIATUS! Ärge täitke mahutit üle maksimaalse märgistuse. Märgistus on mahuti sisemuses. 
HOIATUS! Ärge pange sõrmi, mingeid köögiriistu ega muid võõrkehi mahutisse siis, kui seade on 
ühendatud vooluvõrku. 
Pange oamahutile kaas peale. Joondage sümbol kaanel sümboliga seadme korpusel. Keerake kaas 
päripäeva kinni. Kohviveski ei käivitu ilma kaaneta ega mahutita, mis peavad olema lukustuses. 
Keerake jahvatuse nuppu soovitud jämeduse valikule. 
Seadmel on nutikas taimer. Tassitäite hulga kindlaksmääramisega seadistatakse taimer. Jahvatuse 
aeg sõltub soovitud tasside hulgast ja valitud jämedusest. Valik on 2-12 tassitäit. 
Tõmmake toitejuhet hoidikust aeglaselt välja ning ühendage seade vooluvõrku. Seade on 
töötamiseks valmis. 
Vajutage sisselülitusnuppu ja vabastage, kui seade hakkab jahvatama. Jahvati peatub automaatselt, 
kui jahvatamine on valmis. Seade on igal ajal peatatav sisselülitusnupu vajutusega.  
Teistkordse vajutusega samale nupule hakatakse kindlaksmääratud kestvusega jahvatamist algusest 
peale. 
Võtke seadme kaas pealt ära alles siis, kui terad enam ei pöörle. 
TÄHELEPANU: ärge kasutage seadet üle 1 minuti korraga – ülekuumenemise oht! Laske seadmel 
kasutuskordade vahepeal mõne minuti vältel jahtuda. Jahvatuse lõppedes eemaldage seade 
vooluvõrgust. 
Võtke ära seadme kaas, keerates seda vastupäeva ja tõstes üles. Keerake oamahutit vastupäeva ja 
tõstke otse üles. Mahuti teeb klõpsu, kui vabaneb lukustusest. Tühjendage kohvimahuti anumasse, 
mida saab sulgeda õhukindlalt, et kohvi säilitaks maitseomadused ja aroomi. 
TÄHELEPANU: ärge kasutage liigset jõudu, kui seadme terad või mingi muu osa kinni kiiluvad. 
Mistahes häirete korral seadme töös tuleb pöörduda tootja poolt volitatud remondiettevõttesse 
seadme parandamiseks. 
Puhastage seade pärast kasutamist ja kerige kokku seadme juhe. Juhtme sissekerimiseks keerake 
seadme põhjal olevat ketast päripäeva. 
 
PUHASTAMINE 
Enne puhastamist tuleb seade eemaldada vooluvõrgust. Võtke pealt seadme kaas ja eemaldage 
oamahuti. Mahuti teeb klõpsu, kui vabaneb lukustusest. Kaant ja mahutit võib pesta vee ja 
nõudepesuainega. Loputage, kuivatage hoolikalt. Puhastage kõik muud pinnad pehme lapiga. Ärge 
kasutage abrasiivseid aineid. Kõik osad võib pärast kuivatamist kokku tagasi panna. Säilitage seadet 
puhtas, kuivas, tolmu eest kaitstud kohas. 
 
 
 
 
 
 



 

 

TEHNILISED ANDMED 
Mudel: art. nr. 42601 kohviveski Design Basic 
Toide: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz 
Võimsustarve 200 W 
Voolujuhtme pikkus  62 cm 
Kaal kg 1,16 kg. 
Mõõtmed: 102 x 120 x 218 mm 
 
KESKKONNAKAITSE  

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega muul juhul visata olmejäätmete sekka. Toimetage 
mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Juuresolev sümbol 
seadmel või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme käitlemisele. Seade 
sisaldab taaskasutatavaid materjale. Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlusse 

toimetamisega panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet 
käitlemisasutuste kohta kohalikelt omavalitsustelt. 
 


