1. FUNDAMENTELE WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID

•

Het apparaat kan gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en kennis, mits ze
onder toezicht staan of indien ze instructies ontvangen hebben met betrekking tot
het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke risico's begrepen hebben.
•
Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat
spelen.
•
Voor de reiniging mag het apparaat nooit in water worden ondergedompeld.
•
Het apparaat niet gebruiken wanneer het beschermende deksel van het roterende
deel beschadigd of stuk is.
•
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor een huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld
om gebruikt te worden in: ruimtes met een bestemming als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkomgevingen, vakantieboerderijen, hotels,
motels en andere verblijfsstructuren, kamerverhuur.
•
In geval van schade aan de stekker of de voedingskabel mogen deze uitsluitend door
de Technische Dienst vervangen worden, om elk risico te voorkomen.
ALLEEN VOOR DE EUROPESE MARKT:
•
Altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen wanneer het apparaat onbeheerd
blijft en alvorens het apparaat te monteren, demonteren of te reinigen.
•
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen.
•
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
2. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID

•

Gevaar! De niet-naleving kan of zal oorzaak zijn van
letsel als gevolg van elektrische schokken met gevaar voor het
leven.
Aangezien het apparaat op elektriciteit functioneert kan niet
uitgesloten worden dat het een elektrische schok genereert.
Houdt u dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:
• Raak het apparaat nooit aan met natte handen of voeten.
• Raak de stekker niet aan met natte handen.
• Controleer of het gebruikte stopcontact altijd vrij toegankelijk is zodat, indien nodig, de stekker uit het stopcontact
kan worden verwijderd.
• Wilt u de stekker uit het stopcontact trekken, pak dan direct de stekker vast. Trek nooit aan het snoer omdat dit
hierdoor beschadigd kan raken.
• Om het apparaat volledig los te koppelen moet de stekker
uit het stopcontact getrokken worden.

•

In geval van defecten van het apparaat, deze niet zelf proberen te repareren.
Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de Technische Dienst.
Alvorens handelingen voor reiniging uit te voeren, het
apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact
trekken.

Let op!: De niet-naleving kan of zal oorzaak zijn van letsel
of beschadiging van het apparaat.
• Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim) buiten het bereik van kinderen.
• Het apparaat niet bovenop of in de nabijheid van elektrische kookplaten, gasfornuizen of een verwarmde oven
plaatsen.
• Controleer of er in de koffiemolen vreemde voorwerpen
aanwezig zijn.
• Vermijd de bewegende delen aan te raken.
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2.1

Gebruik conform de bestemming

5. HET APPARAAT AANSLUITEN

Dit apparaat moet uitsluitend toegepast worden voor het
beoogde gebruik. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk te
worden beschouwd. Dit apparaat is niet geschikt voor een
commercieel gebruik.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van
een oneigenlijk gebruik van het apparaat.
Probeer nooit ijsblokjes te malen of het apparaat op een andere
dan in de instructies beschreven wijze gebruiken.

2.2

Gevaar!
Controleer of de spanning van het elektriciteitsnet overeenkomt met de waarde aangegeven op het typeplaatje op de
onderkant van het apparaat.
Sluit het apparaat alleen aan op een deskundig geïnstalleerd
stopcontact met een minimale stroomsterkte van 10A en een
efficiënte aardleiding. Indien de stekker van het apparaat en
stopcontact niet overeenkomen laat dan het stopcontact door
gekwalificeerd personeel vervangen met een geschikt type.

Gebruiksaanwijzing

Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te
gebruiken. De veronachtzaming van deze instructies kan oorzaak zijn van letsel en beschadiging van het apparaat.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de
niet-naleving van deze gebruiksaanwijzingen.

6. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Alvorens de koffiemolen te gebruiken, moet de behuizing van
de machine met een vochtige doek gereinigd worden. Was alle
accessoires met de hand, met lauwwarm water en afwasmiddel. Ze vervolgens afspoelen en afdrogen.

N.B.:
Bewaar deze instructies zorgvuldig. Indien het apparaat wordt
overgedragen aan andere personen, moet ook deze gebruiksaanwijzing worden meegeleverd.

Let op!:
Het maalwerk moet niet gewassen worden en altijd droog gehouden worden.
Reinig het maalwerk met een harde borstel.

3. BESCHRIJVING
3.1 Beschrijving van het apparaat

7. GEBRUIK VAN HET APPARAAT
7.1

(pag. 3 - A )
A1. Koffiebonenreservoir
A2. Deksel koffiebonenreservoir
A3. Regelknop maalgraad
A4. Selectieknop aantal kopjes
A5. Bergruimte accessoires
A6. Bakje accessoire cuphouder
A7. Accessoire cuphouder
A8. Plaatje reservoir gemalen koffie
A9. AAN/UIT knop
A10. Deksel reservoir gemalen koffie
A11. Dop reservoir gemalen koffie
A12. Reservoir gemalen koffie
A13. Kwastje reiniging

3.2

Koffie malen in het reservoir

1. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
2. Schroef het koffiebonenreservoir vast door het rechtsom
te draaien (afb. 1);
3. Verwijder het deksel van het koffiebonenreservoir (afb.
2);
4. Strooi de gewenste hoeveelheid koffiebonen in het reservoir (afb. 3);
5. Sluit het deksel en druk het goed aan;
Let op!:
Het koffiebonenreservoir niet verwijderen wanneer het koffiebonen bevat.
6. Steek de stekker in het stopcontact;
7. De selectieknop (A4) instellen op de hoeveelheid koffie
die overeenkomt met het aantal kopjes waarvoor men
de koffiebonen moet malen (afb. 4). Deze hoeveelheid
moet echter alleen als verwijzing gebruikt worden omdat
deze kan variëren afhankelijk van de smaak, het type en
de brandwijze van de koffiebonen en de geselecteerde
maalgraad;

Beschrijving van de bedieningen

(pag. 3 - B )
B1. Knop maling in cup
B2. Knop maling in reservoir gemalen koffie

4. HET APPARAAT CONTROLEREN

8 Druk op de knop
(B2) (afb. 5);
9. De maalgraad van de koffie instellen door de betreffende
regelknop (A3) op het gewenste type koffie te plaatsen
(afb. 6);

Controleer, na het verwijderen van de verpakking, of het apparaat intact is en alle accessoires aanwezig zijn. Gebruik het
apparaat niet als er zichtbare schade is. Neem contact op met
de Technische Dienst De’Longhi.
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•
•
•

die niet overeenkomen met alle in de handel verkrijgbare
cups filterhouder;
6. Druk op de startknop maling (b1) (afb. 6): druk, voor het
malen van een hoeveelheid voor 2 kopjes, binnen 1 seconde vanaf de start twee maal op de startknop;
7. De maling wordt automatisch onderbroken: indien men
het apparaat wenst te stoppen voordat de maling voltooid is, druk dan nogmaals op de startknop maling;
8. Verwijder de cup filterhouder en ga verder met het zetten
van de espresso.

Let op!:
Het is normaal dat er, afhankelijk van de geselecteerde
maalgraad, verschillende hoeveelheden gemalen koffie
worden verkregen.
Regel de maalgraad op basis van uw persoonlijke smaak.
FRENCH PRESS: bij het selecteren van de maalgraad voor
dit type koffie wordt aangeraden om maximaal 8 kopjes
te zetten.

10. Bij het bereiken van de eerder geselecteerde hoeveelheid
koffie zal het apparaat automatisch stoppen;
11. Indien men het apparaat wenst te stoppen voordat de
maling voltooid is, druk dan nogmaals op de knop

8. ADVIES VOOR GEBRUIK

•

;

N.B.:
Stop de maling wanneer de gemalen koffie het niveau MAX
bereikt.
12. Verwijder het reservoir gemalen koffie (A12), klop zacht
op het reservoir, verwijder het deksel en strooi de gemalen koffie in het filter van de koffiemachine. Wanneer de
gemalen koffie niet volledig gebruikt wordt, kan dit in het
reservoir bewaard worden: sluit de dop (A11) om verlies
van aroma te voorkomen.
Vóór een volgend gebruik moet het reservoir gemalen koffie
altijd geledigd worden.

7.2

•
•

•
•

Koffie malen in het bakje cuphouder

1. Bereid het koffiebonenreservoir zoals beschreven onder
punt 1 tot 6 van de vorige paragraaf;
2. Verwijder uit de ruimte het bakje accessoire cuphouder
(A6) (afb. 7);
3. Pak het accessoire cuphouder (A7) uit het bakje (afb. 8);
4. Plaats het accessoire in het apparaat en druk het stevig aan
(afb. 9): het betreffende controlelampje blijft vast branden;
•
•

Het deksel van het koffiebonenreservoir altijd hermetisch
gesloten houden om de smaak en het aroma van de koffiebonen te behouden.
Uitsluitend de op het moment benodigde hoeveelheid
koffie malen.
Het koffiebonenreservoir nooit te veel vullen. Als algemene leidraad rekening houden met een eetlepel koffiebonen per kop (bijv. 4 eetlepels koffiebonen voor 4 kopjes).
Natuurlijk zullen de optimale hoeveelheden in de loop der
tijd op basis van de persoonlijke smaak worden bepaald.
Na het apparaat 2 keer achter elkaar gebruikt is, moet 15
minuten gewacht worden voordat het weer gebruikt wordt.
Om een goede kwaliteit en versheid van de koffie te waarborgen, moet het apparaat na ieder gebruik gereinigd
worden. Het is niet raadzaam om in de machine oliehoudende bonen te gebruiken.

9. PROGRAMMEERBARE INSTELLINGEN
9.1 Programmering tijd maling met het
gebruik van het accessoire cuphouder (A7)

1. Bevestig het accessoire cuphouder;
2. Breng de cup van de espressomachine aan;
3. Druk op de knop
(A1) en houd de knop ingedrukt: de maling wordt gestart en het symbool van het
knopje knippert snel om aan te geven dat het apparaat
zich bevindt in de modus programmering;
4. Bij het bereiken van de gewenste hoeveelheid de knop
loslaten; het apparaat onderbreekt de maling
en de tijd voor de maling voor één kopje espresso wordt
opgeslagen.

N.B.:
Wanneer het accessoire cuphouder gebruikt wordt, is het niet
mogelijk om het aantal kopjes te selecteren: men kan de dosis
koffie malen die nodig is voor één of twee kopjes espresso;
Wanneer het accessoire cuphouder gebruikt wordt, moet
de regelknop maalgraad (A3) geplaatst worden in overeenkomst met de sector van 1 tot 6 “ESPRESSO”: regel de
maalgraad wanneer het apparaat functioneert.
Opmerking: niet malen met een maalgraad hoger dan 6
om een overbelasting van de filterhouder te voorkomen.

•
•

5. Bevestig de cup op de accessoire (afb. 11). We raden aan
de cup op zijn plaats te houden omdat het accessoire
vervaardigd is op basis van enkele standaardafmetingen
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N.B.:
Om te voorkomen een te grote hoeveelheid gemalen koffie te produceren, kan het apparaat een maximale tijd
maling van ongeveer 7 seconden opslaan.
Alleen de hoeveelheid gemalen koffie voor 1 kopje kan
worden opgeslagen: wanneer men voor 2 kopjes maalt,
zal het apparaat twee keer de voor een enkel kopje ingestelde hoeveelheid malen.

9.2

Reset naar fabrieksinstellingen

N.B.:
Ook de maalwerken moeten regelmatig gereinigd worden; ga
als volgt te werk:
1. Draai de regelknop maalgraad linksom tot aan de eindpositie, de positie “OPEN” (afb. 12);
2. Verwijder het bovenste deel van het maalwerk door het
omhoog te tillen (afb. 13);
3. Reinig het verwijderde gedeelte met een harde borstel
(afb. 14);
4. Reinig de binnenkant van de machine met een kwast en
zuig de koffieresten op met een stofzuiger (afb. 15);
5. Plaats het bovenste deel van het maalwerk terug en draai
de regelknop maalgraad naar de gewenste stand.
Na verloop van tijd zullen de maalwerken verslijten en vermindert de hoeveelheid gemalen koffie. Neem in dit geval contact
op met een erkend servicecentrum voor de aankoop van nieuwe maalwerken; vervang de maalwerken.

1. Schakel het apparaat in door op de knop ON/OFF (A9) te
drukken;
2. Verwijder het reservoir gemalen koffie (A12) of het accessoire cuphouder (A7) (indien aangebracht);
3. Druk gelijktijdig op de twee knoppen: het apparaat keert
terug naar de standaardtijden voor maling met cuphouder;
4. Plaats het reservoir gemalen koffie of het accessoire cuphouder terug: het apparaat is klaar voor gebruik.

10. REINIGING
Gevaar!
Alvorens het apparaat te reinigen moet het worden uitgeschakeld en losgekoppeld van de elektriciteitsvoorziening. Dompel
het apparaat nooit onder in water.
1. Verwijder de stekker uit het stopcontact;
2. Koppel het koffiebonenreservoir (A1) los door het linksom
te draaien en neem het weg uit de machine. Controleer
dat het reservoir leeg is alvorens het te verwijderen;
3. Verwijder het reservoir gemalen koffie (A12);
4. Verwijder het bakje accessoire cuphouder (A6);
5. Breng het plaatje voor het reservoir gemalen koffie (A8)
omhoog;
6. Alle accessoires kunnen gewassen worden met lauwwarm water en afwasmiddel: de onderdelen niet in de
vaatwasser reinigen! Droog de accessoires goed af alvorens ze weer te gebruiken.

11. TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning:................................220-240V ˜50/60 Hz max. 10A
Geabsorbeerd vermogen: .............................................. 150W
Gewicht:......................................................................... 3,5 kg
Dit apparaat voldoet aan de Europese Verordening
1935/2004 inzake materialen bestemd om in aanraking te
komen met levensmiddelen.

12. INDIEN ER IETS NIET WERKT…
Het apparaat werkt niet.

Controleer of de stekker correct in het stopcontact geplaatst is en dat het
stopcontact correct functioneert.
Het reservoir gemalen koffie (A12), noch het accessoire cuphouder (A7)
zijn geplaatst. Plaats het gewenste accessoire
Het accessoire is niet correct geplaatst Verwijder het accessoire en plaats
het opnieuw terug.
Het koffiebonenreservoir (A1) is niet geplaatst. Plaats het reservoir.
Het koffiebonenreservoir (A1) is niet correct geplaatst. Verwijder het reservoir en plaats het correct terug.

Het apparaat stopt tijdens de werking.

Het apparaat is oververhit.
De thermische zekering van de motor heeft ingegrepen.
Raadpleeg een bevoegd servicecentrum.

De hoeveelheid gemalen koffie is schaars.

Na verloop van tijd verslijten de maalwerken. Koop nieuwe maalwerken bij
één van de erkende servicecentra; vervang de maalwerken (zie het hoofdstuk “10. Reiniging”)
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