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Elektriskās kafijas dzirnaviņas De Gusto 

Lietošanas instrukcija 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

Svarīgi drošības norādījumi: 

 Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. Instrukcijas jāsaglabā turpmākai izmantošanai. 

Saglabājiet šo instrukciju, kopā ar pirkuma apliecinājumu un garantijas sertifikātu. Ja ierīce tiek nodota 

citai personai, instrukcija jādod līdzi. Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro vispārējāie drošības 

pasākumi, lai samazinātu ugunsgrēka risku vai elektriskās strāvas trieciena risku. 

Drošības instrukcijas: 
Šī ierīce paredzēta kafijas pupiņu malšanai. Izmantot tikai, kā sadzīves tehniku. Nav piemērots 

komerciālai vai ārējai lietošanai. Jāievēro drošības instrukcijas un jālieto ierīce tikai saskaņā ar 

instrukcijas norādījumiem. Nepareiza vai neuzmanīga lietošana var izraisīt traumas, elektrošoku vai 

ugunsgrēku. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies 

nepareizas lietošanas rezultātā. 

 Pārliecinieties, ka spriegums pieejamais jums, atbilst ierīces prasībām.(220/240V, 50Hz 

maiņstrāva). Vienmēr pievienojiet ierīci tikai iezemētai kontaktligzdai. 

 Nelokiet strāvas vadu, nevelciet aiz tā, lai atvienotu no strāvas. Atslēgt tikai turot 

kontaktdakšu. 

 Neatstājiet ierīci pieslēgtu strāvai, bez pieskatīšanas. Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci 

no strāvas. 

 Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, vai bojāts strāvas vads. 

 Ja radušies kādi bojājumi ierīcei vai strāvas vadam, griezieties pie licenzēta meistara. Ja rodas 

darbības traucējumi, sazinieties ar servisa centru. 

 Vienmēr atvienojiet strāvas vadu pirms tīrīšanas, pēc lietošanas un pirms uzglabāšanas. 

Uzmanību! Elektroierīces nav rotaļlietas. 

 Neatstājiet ierīci ieslēgtu bez uzraudzības. 

 Ierīce nav paredzētiem lietošanai bērniem, kā arī cilvēkiem ar fiziskiem, garīgiem 

traucējumiem, kuriem nav pieredzes šī produkta lietošanā, ja vien tos uzrauga atbildīgā 

persona. 

 Jāuzrauga, lai bērni nespēlētos ar ierīci. 

 Paskaidrojiet bērniem, visus draudus, kas saistīti ar elektroierīcēm. Proti: par fiziskām 

traumām, kuras var rasties, aizskarot asās detaļas, kā arī par elektrotraumām. 

 Uzglabājiet ierīci bērniem nepieejamās vietās. 

 Ierīces iepakojumu glabāt bērniem nepieejamas vietās, draudi -  nosmakšana. 

 Negremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. Nelieciet ierīci trauku mazgājamā mašīnā. 

 Nelieciet ierīci uz slapjas galda virsmas, nelietojiet ierīci ar slapjām rokām. 

 Neieslēdziet ierīci, ja dzinējs, vai ierīces korpuss, vai strāvas vads ir slapjš. Ja ierīce 

darbojoties tiek aplieta, nekavējoties atslēdziet strāvas padevi un noslaukiet ūdeni. 

Lietošana: 

1. Nolieciet ierīci uz stabilas, līdzenas un sausas virsmas. 

2. Pirms salikšanas, pārliecinieties, ka ierīce nav pieslēgta elektrības padevei. 

3. Atveriet augšējo vāku un ieberiet kafijas pupiņas. 

4. Ieteicamais daudzums ir 50 grami. 

5. Uzlieciet augšējo vāku, lai kafijas pupiņas neizbirst. 

6. Ja vāks būs nepareizi aizvērts, ierīces dzinējs nedarbosies. 

7. Pēc tam nospiediet PRESS(spiest) pogu. 

8. Kafijas maluma rupjums ir atkarīgs no malšanas ilguma. 

9.  Nepārsniedziet maksimālo kafijas daudzumu. Nepārtrauktais darbības laiks: 

līdz 1 min. 

10. Pēc malšanas ļaujiet ierīces dzinējam atdzist, vismaz 20 min. 

11. Ierīces nepārtraukta lietošana, var izraisīt dzinēja bojājumus. 
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12. Brīdinājums! Pirms atverat vāku, vienmēr pārliecinieties, ka smalcināmie 

naži ir apstājušies. Lai izvairītos no traumām. 

Pēc malšanas: 

 Izslēdziet ierīci, pagaidiet līdz motors izslēdzas un tad atvienojiet no strāvas. 

 Atveriet augšējo vāku, un kad naži ir apstājušies, varat ar karoti izņemt samalto kafiju no 

dzirnaviņām. 

Tīrīšana un apkope: 

 Pirms tīrīšanas un apkopes vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas. 

 Nelieciet ierīci, strāvas vadu ūdenī vai citos šķidrumos. 

 Nekad nelieciet ierīci vai strāvas vadu trauku mazgājamā mašīnā. 

 Dzirnaviņu korpusu tīrīt tikai ar mitru drānu. 

 Kafijas maluma pārpalikumus iztīrīt ar mazu birstīti. 

 Dzirnaviņu augšējo vāku var noskalot ar siltu ūdeni un noslaucīt. 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza 

izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla 

rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai 

ierīces pārslogošanas rezultātā. 

Apkārtējās vides aizsardzība 

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst 

nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un 

elektronisko iekārtu savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu 

līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta 

apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi 

varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci 

iegādājāties. 
 

Importēts no Čehijas republikas. 
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