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OHUTUSJUHISED 

 Tootja ja edasimüüja ei vastuta ohutusjuhiste eiramisest tuleneva võimaliku kahju ja 
õnnetusjuhtumi(te) eest. 

 Kui seadme voolujuhe kahjustub, tuleb see lasta tootja poolt volitatud remondiettevõttes 
välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist. 

 Ärge liigutage seadet juhetpidi tõmmates, vältige juhtme sõlmekeeramist. 
 Seade tuleb asetada kindlale ja tasasele aluspinnale. 
 Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud 

kasutuseesmärgil. 
 Seadet ei tohi kasutada väikelapsed. Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes 

võimete ja/või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada – 
vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad 
mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

 Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest. 
 Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui neid selles tegevuses ei juhendata 

vastutusvõimelise täiskasvanu poolt. 
 Et vältida elektrilööki, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust või selle osa vette ega 

muusse vedelikku. 
 Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust enne lisaosade vahetamist või eemaldamist. 
 Eemaldage seadme pistik alati vooluvõrgust, kui seadet parajasti ei kasutata, kui seadet 

hakatakse koost lahti võtma või puhastama. 
 Hoidke seade alati puhtana, eriti need osad, mis puutuvad kokku toiduga. 
 Pange tähele! Lõiketerad on väga teravad, vältige nende puudutamist seadet tühjendades ja 

puhastades. 
 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sellistes kohtades, nagu 

personaliköök töökohtades ja muudes töökeskkondades, hotellide/majutusasutuste 
kliendiruumid, kodumajutuse asutused, talud. 

 
 
  



SEADME OSAD 
 
1 Sisse-/väljalülitusnupp 
2 Kaas 
3 Mootorikorpus 
4 Mahuti 
 
ENNE ESMAKASUTAMIST 
Võtke seade ja selle lisaosad karbist välja. Eemaldage 
kleebised, kaitsekiled vms pakendiosad. Ühendage seade 
vooluvõrku. Tähelepanu: veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu 
andmed sobiks seadme tüübisildil kirjas olevate toitevoolu 
andmetega kokku. Toitepinge 220V-240V, 50/60Hz. 
Asetage seade kindlale tasasele lauapinnale kohta, kus on 10 
cm vaba ruumi ümberringi. 
Peske kohviveski kaas sooja seebiveega puhtaks. Loputage ja kuivatage kaas hoolikalt. Pühkige 
mootorikorpus niiske lapiga üle. Ärge kastke seadme mootorikorpust vette ega muusse vedelikku. 
Seadme ühtki osa ei tohi pesta nõudepesumasinas. 
 
KASUTAMINE 
Kallake soovitud hulk kohviube (maksimaalselt 60 g) seadme mahutisse. Ärge täitke mahutit üle 
seadme serva. 
Pange seadmele kaas peale, keerates kaant kinni, kuni kuulete klõpsu. Kohviveski on varustatud 
ohutuslülitiga, tänu millele ei saa kohviveskit käima panna ilma, et kaas oleks õigesti peal. 
Ühendage pistik seinakontakti. Vajutage nuppu (impulsskäivitustena), kuni kohvioad on jahvatatud 
soovitud jahvatusastmeni. Ärge kunagi tõstke kaant pealt siis, kui jahvatusterad alles pöörlevad. 
Ärge kasutage seadet üle 30 sekundi korraga ühes tööetapis. Pärast kasutamist eemaldage seade 
vooluvõrgust. 
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS  
Seadme kaant tohib pesta nõudepesuaine ja veega. Mootorikorpust puhastatakse niiske lapiga. 
Mahuti sisemust võib puhtaks harjata väikese harjaga või pühkida lapiga. Ühtki seadme osa ei tohi 
pesta nõudepesumasinas. Ärge kastke seadme mootorikorpust vette. Kuivatage kõik seadme osad 
hoolikalt ära. 
 
KESKKONNAKAITSE 

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega ühelgi 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. 
 
Info 
Lisainfot leiab tootja kodulehelt www.princesshome.eu 


