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VEILIGHEID
Fundamentele waarschuwingen
voor de veiligheid

Gevaar! Aangezien het apparaat op elek-
trische stroom werkt, kan het niet uitgesloten
worden dat  geen elektrische schokken worden
opgewekt.
Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvo-
orschriften:
• Raak het apparaat nooit aan met vochtige of

natte handen.
• Raak de stekker nooit aan met vochtige of

natte handen.
• Controleer of het gebruikte stopcontact altijd

vrij toegankelijk is want alleen op die manier
kan de stekker indien nodig meteen verwij-
derd worden.

• Wil men de stekker uit het stopcontact trek-
ken, pak dan alleen de stekker beet. Trek
nooit aan het netsnoer want dit kan hierdoor
beschadigd raken.

• Probeer de defecten van het apparaat niet ei-
genhandig te repareren.

• Schakel het apparaat uit, verwijder de stek-
ker uit het stopcontact en breng het apparaat
naar de Technische Service.

• Als de stekker of het netsnoer beschadigd is,
mag het uitsluitend door de  Technische Ser-
vice van De’Longhi vervangen worden om elk
risico te voorkomen.

• Dompel het apparaat niet onder in water.
• Attentie: trek vóór de reiniging de stekker

los. Laat de voedingskabel niet van de tafel-
rand afhangen of van andere oppervlakken,
laat de kabel niet met warme oppervlakken in
aanraking komen.

• Gebruik het apparaat niet langer dan 60 se-
conden achter elkaar. Laat het apparaat ge-
durende 10 minuten afkoelen alvorens het
opnieuw te gebruiken.

Gevaar! Bewaar het verpakkingsmateriaal
(plastic zakken, polystyrol, enz. ) buiten het be-
reik van kinderen.

Gevaar! Sta het gebruik van dit apparaat
niet toe  aan personen (ook kinderen)  met be-

perkte, mentale, fysieke of sensoriële capacitei-
ten,  of met onvoldoende ervaring of kennis, ten-
zij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd
door iemand die verantwoordelijk is voor hun vei-
ligheid. Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor
dat ze niet met het apparaat spelen.
• Plaats het apparaat niet boven of in de nabi-

jheid van elektrische fornuizen of gasfornui-
zen of in een verwarmde oven.  

• Controleer of in de koffiemolen geen vre-
emde voorwerpen aanwezig zijn.  

Aansluiting  van het apparaat

Gevaar! Controleer of de netspanning ove-
reenkomt met de waarde aangegeven op het ge-
gevensplaatje op de onderkant van het apparaat.

Sluit het apparaat uitsluitend aan op een correct
geïnstalleerd stopcontact met een minimaal ver-
mogen van 10A en voorzien van een doeltref-
fende aardaansluiting. Indien de stekker van het
apparaat niet in het stopcontact past, moet het
vervangen worden door een geschikt  stopcon-
tact. Laat dit door een vakman doen.

Gebruik conform de bestemming
Dit apparaat mag alleen gebruikt worden 
voor het gebruik waarvoor het ontworpen is.
Elk ander gebruik moet als oneigenlijk worden
beschouwd.
Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel
gebruik.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade veroorzaakt door
een oneigenlijk gebruik van het apparaat.

Instructies voor het gebruik
Lees deze aanwijzingen aandachtig door alvorens
het apparaat te gebruiken.
- Veronachtzaming van deze aanwijzingen kan

letsel en/of schade aan het  apparaat veroor-
zaken.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelij-
kheid voor schade veroorzaakt door Verona-
chtzaming van deze instructies voor het
gebruik

Nota Bene : Bewaar deze instructies met
zorg. Indien het apparaat afgestaan wordt aan
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derden moeten ook deze instructies voor het ge-
bruik  aan hen overhandigd worden.

VUILVERWERKING
Elektrische apparaten mogen niet samen
met huishoudelijk afval worden verwerkt.
De apparaten met dit symbool vormen het
voorwerp van de Europese Richtlijn

2002/96/EG. Alle elektrische en elektronische ap-
paraten die niet meer gebruikt worden, moeten ge-
scheiden van huishoudelijk afval verwerkt worden.
Breng deze apparaten naar de speciale door de
overheid voorziene centra. Door het apparaat op
correcte wijze als vuil te verwerken,  wordt milieu-
verontreiniging en schade voor de menselijke ge-
zondheid vermeden. Wend u voor meer informatie
over de vuilverwerking van het apparaat tot de ge-
meentelijke overheid, de vuilophaaldienst of de

winkel waarin het apparaat gekocht is.

BESCHRIJVING VAN HET
TOESTEL
1. Reservoir  voor koffiebonen
2. Deksel van de vultrechter voor koffiebonen
3. Romp van het toestel
4. Schakelaar ON/OFF
5. Wegneembare koffiemolen bovenaan
6. Recipiënt voor gemalen koffie
7. Deksel van het recipiënt voor gemalen koffie
8. Draaiknop selectie van het aantal tassen
9. Draaiknop selectie mate van vermalen

INLICHTINGEN
BETREFFENDE DE
KOFFIEMOLEN
Het correct vermalen garandeert een koffie van
optimale smaak en aroma. De mate van vermalen
hangt af van de gebruikte methode voor het be-
reiden 
van de koffie.
In het algemeen geldt: hoe fijner het vermalen,
hoe sneller het bereiden van de koffie moet zijn.
Daarom is gemalen koffie, gebruikt bij machines
voor espresso koffie, veel fijner in vergelijking

met deze gebruikt in een percolatiesysteem of 
infusiesysteem.
Indien men te fijn gaat vermalen voor een welbe-
paald bereidingsproces (bij voorbeeld, fijn ver-
malen voor espresso gebruikt in een automatisch
koffiezetapparaat voor percolatie of drip), bekomt
men een overdreven extractie, met als gevolg een
koffie met een bittere en stinkende smaak.
Omgekeerd, als het vermalen te grof is voor een
welbepaalde bereidingsmethode, bekomt men
een verminderde extractie, en een lichte en wate-
rige koffie.
Indien men een correcte mate van vermalen toe-
past, verkrijgt men een sterkere bereiding, zonder
de koffie bitter te maken, door meer koffie toe te
voegen. Naast het verlenen van verschillende in-
stellingen voor vermalen, garanderen de koffie-
molens een homogeen vermalen.
Dit is belangrijk om te verzekeren dat de extrac-
tie homogeen gebeurt in alle deeltjes van de ge-
malen koffie.

HANDELINGEN VOORAF 
Vooraleer de koffiemolen te gebruiken, reinig het om-
hulsel aan de buitenkant en de reservoir  voor koffie-
bonen met een propere vochtige doek.
Het deksel van de reservoir , het recipiënt voor gema-
len koffie en het deksel van het recipiënt voor gemalen
koffie afwassen in warm zeepsop, daarna afspoelen en
afdrogen; ze kunnen gewassen worden in de laadmand
bovenaan van de vaatwasmachine.

NOTA: De molen mag niet gewassen worden en moet
altijd droog gehouden worden.
Reinig de frees met een borstel met harde borstel-
haren.

GEBRUIK VAN DE
KOFFIEMOLEN
• Verzeker u ervan dat de koffiemolen losge-

koppeld is. Installeer het recipiënt voor ge-
malen koffie (6) en het bijhorende deksel (7)
op de correcte positie.
Controleer of de groep correct geplaatst werd
op de romp van het toestel (3).

• Verwijder het deksel van de reservoir  voor
koffiebonen (2/Fig. A) en vul de reservoir  tot
aan het gewenste niveau (1/Fig. B). Niet vul-
len tot over het MAX niveau, afgebeeld op het
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recipiënt. Plaats het deksel terug en verzeker
u ervan dat deze correct geplaatst is, door
deze tot helemaal op het einde te duwen (Fig.
C). Indien het deksel niet correct geplaatst
is, werkt de koffiemolen niet.
NOTA: Dit product is ontworpen om uitslui-
tend hele koffiebonen te vermalen.

• Stel de hoeveelheid gemalen koffie in door met
de draaiknop het aantal tassen te selecteren (Fig.
D) op basis van de gewenste hoeveelheid.

• Stel de mate van vermalen van de koffie in door
met de selectieschakelaar de mate van vermalen
(Fig. E) te regelen op het gewenste type.

• Steek de stekker in een stopcontact.
• Druk op de schakelaar ON/OFF (4) om het toe-

stel aan te zetten.
• Eenmaal de te vermalen hoeveelheid geselecte-

erd, zal het toestel automatisch stilvallen.
• Indien men het toestel wil stoppen vooraleer

het vermalen beëindigd is, druk op de scha-
kelaar ON/OFF (4) (Fig. F).

• Verwijder het recipiënt met gemalen koffie,
lichtjes op het recipiënt tikken, het deksel ver-
wijderen en de gemalen koffie in de filter van
het koffiezetapparaat gieten of een maatlepel
gebruiken.

• Om opnieuw gemalen koffie te bekomen, de
werkingscyclus herhalen. Verzeker er u altijd
van dat de gemalen koffie het MAX niveau af-
gebeeld op het recipiënt voor gemalen koffie
(6) niet overschrijdt.

De geselecteerde instellingen blijven ongewijzigd
tot de volgende wijziging.

BELANGRIJK!
Om de correcte werking van het toestel te garande-
ren, verzeker u ervan dat:
- het deksel van de reservoir  voor koffiebonen (2)

correct geplaatst is.
- Het recipiënt voor gemalen koffie (6) en het bi-

jhorende deksel (7) correct geplaatst zijn op de
romp van het toestel.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
- Het is aanbevolen om de koffiebonen op een koele

en droge plaats te bewaren. Bewaar de koffiebo-
nen in een ondoorzichtige doos die hermetisch
gesloten is.

- Vermaal enkel de hoeveelheid die u op dat mo-
ment nodig hebt. Het is aangeraden om de cor-
recte mate van vermalen van de koffie te

selecteren.
- gebruik de selectiedraaiknop voor de mate van

vermalen (Fig. E) om het vermalen te regelen op
basis van het type gebruikt koffiezetapparaat.

- In het algemeen, hoe sneller het water door de ge-
malen koffie loopt, hoe fijner het vermalen moet
zijn. Een “gemiddeld” vermalen is daarom ge-
schikt om filterkoffie te bereiden, terwijl een “zeer
fijn” vermalen noodzakelijk is om espresso koffie
te bereiden.

- Wanneer men het toestel voor de eerste keer ge-
bruikt, is het aanbevolen om een gemiddelde po-
sitie te gebruiken en daarna de instelling naar
eigen smaak bij te regelen. Eenmaal het toestel en-
kele keren gebruikt werd, kan men het ideale ver-
malen bepalen volgens eigen smaak, en de eigen
bereidingswijze bepalen.

- Verander de instelling voor vermalen niet terwijl
het toestel in werking is.

Aanbevolen instellingen voor vermalen:
Aanbevelingen voor de selectie van het aantal tas-
sen
- Gebruik de draaiknop voor selectie van het aantal

tassen (Fig. D) om de gewenste hoeveelheid ge-
malen koffie te programmeren.

- De koffiemolen maalt 1 eetlepel koffie per gese-
lecteerde tas.

ONDERHOUD
- Om alle smaak en aroma van de koffie te behou-

den, moet het recipiënt voor gemalen koffie leeg-
gemaakt worden na ieder gebruik.

- Altijd de stekker van de koffiemolen uit het stop-
contact halen vooraleer te reinigen.

- Nooit de koffiemolen, de voedingskabel of de stek-
ker in water onderdompelen, noch onder stro-
mend water houden.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of
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VERMALEN

Fijn
Gemiddeld/Fijn

Gemiddeld

Gemiddeld/Grof
Grof

Espresso
Automatisch Amerikaans koffieze-
tapparaat
type “drip”/permanente filter
Automatisch Amerikaans koffieze-
tapparaat
type “drip”/permanente filter
Percolator
Stempelfilter type “french press”

TYPE KOFFIEZETAPPARAAT
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LEIDRAAD DEFECTEN OPZOEKEN

Het toestel werkt niet.

Het toestel valt stil tijdens de werking.

De selectieknop voor de mate van vermalen
werkt niet

Verzeker u ervan dat de stekker correct ingebracht is in
het stopcontact en dat het stopcontact correct werkt.
Het deksel van de reservoir  voor koffiebonen is niet cor-
rect geplaatst.

De reservoir  voor koffiebonen is niet correct geplaatst of
het deksel van de reservoir  is niet correct geplaatst of is
niet gebruikt.

Het toestel is oververhit. De thermische zekering van de
motor is doorgeslagen. Contacteer een bevoegd centrum
voor assistentie.

De maximum capaciteit van het recipiënt voor koffiebo-
nen of van het recipiënt voor gemalen koffie werd over-
schreden.

Controleer of de frees bovenaan correct geplaatst werd.
(raadpleeg de hierboven weergegeven sectie betreffende
onderhoud).

PROBLEEM OORZAAK/OPLOSSING

schuursponsen om het toestel te reinigen.
- Reinig de deksels en het recipiënt voor gemalen

koffie met warm zeepsop.
- Om de frees bovenaan (5) weg te nemen, de dra-

aiknop voor selectie van de mate van vermalen
(Fig. E) instellen op positie “fijn”, daarna met de
vingers het bovendeel van de frees van de koffie-
molen vastgrijpen en deze in wijzerzin draaien,
vervolgens verticaal uittrekken om weg te nemen.

- Zorgvuldig het deel binnenin de reservoir  voor
koffiebonen (1) reinigen met een vochtige doek.

- Om de frees bovenaan terug te plaatsen, de dra-
aiknop voor selectie van de mate van vermalen
(Fig. E) instellen op positie “grof”, het mes in-
brengen en deze eenmaal in tegenwijzerzin draa-
ien. De doseerder voor gemalen koffie en de romp
van het toestel zorgvuldig reinigen met een vo-
chtige doek, ervoor zorgend dat de doseerder voor
gemalen koffie niet verstopt zit met koffieresiduen.

HOEVEELHEID KOFFIE GEBRUIKEN VOOR TOESTEL:
Espresso koffiezetapparaat:
- 1 eetlepel voor een dosis espresso koffie van 1

ons (circa 30 gram)
Filterkoffie type “drip”, stempelfilter type
“french press”, percolator:
- 1-2 eetlepels voor 1 tas koffie (van 5 ons of 140

gram)

TECHNISCHE GEGEVENS
Spanning 220-240 V~ 50/60 Hz 
Geabsorbeerd vermogen: 110W
Gewicht: KG79: 1,5 Kg
Gewicht: KG89: 1,7 Kg

Het apparaat is conform aan de volgende 
EG-richtlijnen:

• Richtlijn Laagspanning 2006/95/EG;
• Richtlijn EMC 89/336/EEG en latere amendemen-

ten 92/31/EEG en 93/68/EEG.

De materialen en de objecten die bestemd zijn om
in aanraking met levensmiddelen te komen,
zijn conform aan de voorschriften van de Euro-
pese Verordening 1935/2004.
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