
 

Kasutusjuhend 

 

 
Lugege see kasutusjuhend läbi ja hoidke alles. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke kaasa ka see kasutusjuhend. Enne 
seadme kasutamist eemaldage kõik pakkematerjalid. 

OLULISED OHUTUSJUHISED  
Järgige peamiseid ettevaatusabinõusid, sealhulgas: 

1 Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või 
kes ei ole seadet varem kasutanud ega tea, kuidas seda kasutada, tohivad seadet kasutada 
nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalvel ja juhendamisel ning nad peavad täielikult 
mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid. 

• Lapsed ei tohi seadet kasutada ega sellega mängida. 
• Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatult. Ärge asetage seadet vette. 
Seadme välispinnad lähevad kuumaks. Jääkkuumuse mõjul püsib seadme välispind kuum ka 



pärast kasutamist. 
Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastuse. 

2 Enne seadme kokkupanekut, koost lahti võtmist või puhastamist tõmmake seadme pistik 

seinapistikupesast välja. 

3 Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelevalveta. 
4 Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, 

klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. 
5 Asetage seade stabiilsele, ühetasasele, kuumakindlale pinnale. 

6 Kasutage ainult seadmega kaasas olevaid tarvikuid. 

7 Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui kasutusjuhendis kirjeldatud. 

8 Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustada saanud või seadme töös esineb tõrkeid. 

Kasutamiseks ainult kodumajapidamises 
ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA 

• Täitke veeanum max tasemeni ja käivitage seade üheks tsükliks ilma kohvita. 

0 JAHVATATUD KOHVIPULBER 

• Parima tulemuse saate keskmiselt filtreeritud jahvatatud kohvipulbriga. 

TÄITMINE 

1 Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja. 

2 Võtke kann soojahoidvalt plaadilt. 

3 Avage veeanuma kaas. 

4 Täitke veeanum vajaliku koguse veega. 

a) Jahvatatud kohvipulbri korral kasutage vähemalt kaht tassitäit vett. 

b) Kohviubade korral kasutage vähemalt nelja tassitäit vett. 

c) Järgige maksimumtähise märgistust. 

5 Sulgege veeanuma kaas. 

6 Pigistage kinnitusseadis filtrikaane lõpuni ja avage see täielikult. 

7 Pange filtrisse sobiv kogus kohvi. 

a) Arvestage iga tassitäie kohta üks triiki supilusikatäis jahvatatud kohvipulbrit. 

b) Arvestage iga tassitäie kohta üks kuhjaga supilusikatäis kohviube. 

c) Kohvipulbrit tuleb panna nii mitu supilusikatäit, kui mitme tassitäie jaoks olete veeanumasse vett pannud. 

8 Sulgege kaas ja vajutage seda lukustamiseks allapoole. 
Joonised 

1 Filter 

2 Jahvati 

3 Filtrihoidik 

3 Kinnitusseadis 

4 Filtrikaas 

5 Veeanuma kaas 

6 Soojahoidev plaat 

7 Kann  

 nupp 

 
SISSELÜLITAMINE 

9 Asetage kann soojahoidvale plaadile tagasi. 

10 Sisestage pistik seinapistikupessa. 

• Ekraanivalgustus hakkab põlema ja ekraanil vilgub kiri 12:00 ja + 12 (12 cups). 

KOHVI VALMISTAMINE KOHE 

11 Ärge pöörake ekraanile tähelepanu. 

12 Soovitud jahvatusseadistuse valimiseks kasutage nuppu  : 
 = kasutate jahvatatud kohvipulbrit 
+ 4, 6, 8, 10, või 12 = kasutate kohviube + tassitäite / spl arv 

13 Vajutage nuppu  - kohviubade kasutamisel hakkab jahvati tööle. 

14 Veidi aja pärast hakkab kohv kannu tilkuma. 

• Töötava seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu  . Märgutuli  kustub. 

15 Kui kohv on valmis, hoiab soojahoidev plaat seda soojana. 

16 Ekraanil kuvatakse, kui kaua on kohvi soojas hoitud. 

17 Seadistatud aja möödumisel lülitub soojahoidev plaat välja, ekraanivalgustus kustub ja seade läheb seisurežiimi. 

18 Seadme "äratamiseks" vajutage nuppu  . 

• Vaikimisi valitud aeg kohvi soojana hoidmiseks on 40 minutit. 

• Seda aega saab muuta - vt allpool. 

• Ligikaudu 40 minuti pärast hakkavad keemilised muutused kohvi lõhna ja maitset mõjutama. 

KOHVI VALMISTAMINE HILJEM 

19 Seadistage kell soovitud kellaajale. 

a) Seadistage nuppude h ja min abil soovitud tund ja minut. 

b) Kell on 12-tunni režiimis - õhtupooliku kohta kuvatakse ekraanil PM. 

c) Kui liigute õigest seadistusest üle, saate minna tagasi. 



d) Kella seadistused säilivad kuni seadme väljalülitamiseni. 

20 Seadke taimer soovitud aja peale, millal kohvivalmistamine algama peaks. 

a) Vajutage ja hoidke kolm sekundit all nuppu  . 

b) Ekraanil hakkab vilkuma . 

c) Kui te ei vajuta viie sekundi jooksul ühtegi nuppu, läheb seade tagasi tavaseadistusele. 

d) Uuesti alustamiseks peate vajutama nuppu  ja otsast peale hakkama. 

e) Seadistage nuppude h ja min abil soovitud tund ja minut. 

f) Pärast kellaaja seadistamist läheb ekraan viie sekundi pärast tagasi tavaseadistusse. 

AKTIVEERIMINE 

21 Taimeri aktiveerimiseks vajutage nuppu  . 

• Ekraanile kuvatakse . 

22 Kui soovite taimerifunktsiooni enne kohvivalmistamise algust katkestada, vajutage nuppu uuesti. 

SOOJASHOIDMISE AEG 

23 Vaikimisi valitud aeg kohvi soojashoidmiseks on 40 minutit. 

24 Selle muutmiseks vajutage ja hoidke kolm sekundit all nuppu  . 

• Ekraanile kuvatakse hetkel kehtiv soojashoidmise aeg. 

25 Kasutage soovitud soojashoidmise aja valimiseks nuppu min  - valikud on 00, 20, 30 ja 40 minutit pärast kohvi 
valmistamise lõpetamist. 

26 Oma valiku aktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu  . 

KANGUSASTME SEADISTAMINE 

27 Kasutage seda funktsiooni, kui soovite kangemat kohvi. Selle valmistamiseks kulub rohkem aega. 

28 Valige nupust  soovitud seadistus - seadistus kuvatakse ekraani all paremas nurgas: 
tühi = tavalise kangusastmega (vaikimisi valitud seadistus) 

 = kangem  

 = veel kangem 

 , Kui soovite neid seadistusi muuta, tuleb seda teha enne kohvi valmistamist. 

 KIIRE TASSIKE KOHVI 
19. Kannu saab seadmest igal ajal ära võtta. Kohvi ülevoolamise vältimiseks tuleb kann 20 sekundi jooksul oma kohale tagasi 

panna. 

HOOLDUSTÖÖD JA KORRASHOID 

30 Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske kannul enne puhastamist täielikult jahtuda või enne uuesti täitmist 
10 minutit jahtuda. 

31 Koputage filtri sisu prügikasti. 

32 Peske kann, filter ja filtrihoidik käsitsi. 

33 Kannu kaane avamiseks vajutage kaane tagaküljel, käepideme kohal olevat hooba. 

34 Pühkige seadme välispindu niiske lapiga. 

35 Ärge pange ühtegi seadme osa nõudepesumasinasse. 

Eemaldage katlakivi regulaarselt (vähemalt üks kord kuus). 

36 Eemaldage katlakivi regulaarselt vähemalt üks kord kuus, kasutades sobivat katlakivi eemaldamise vahendit. Järgige 
katlakivieemaldaja pakendil olevaid juhiseid. 

Juhul kui garantiiajal tagastatud toote defekti põhjus on katlakivi, on toote parandamine tasuline. 

K E S K K O N N A K A I T S E   
 

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ohtlikke aineid, mis võivad kahjustada keskkonda ja inimtervist. Seetõttu ei 
tohi selle sümboliga märgistatud seadmeid visata sorteerimata majapidamisjäätmete hulka, vaid need tuleb viia vastavasse 
kogumispunkti, kus need suunatakse taaskasutusse või ümbertöötlemisse. 

 Kasutusjuhised - üksikasjalikud kasutusjuhised leiate meie veebisaidilt: http://www.russellhobbs.com/ifu/550979 

http://www.russellhobbs.com/ifu/550979

