
 

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 peamisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas: 

1.  Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised või 
vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad seadet 
kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult 
mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud 
asjakohastest ohutuseeskirjadest. 

• Lapsed ei tohi seadmega mängida. 
• Alla 8-aastased lapsed seadet puhastada ega hooldustöid teha ei tohi. Vanemad 

kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult 
järelevalve all. 

• Hoidke seade ja selle toitejuhe väikelaste käeulatusest eemal. 
• Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastusi. h Seadme välispind läheb 

kuumaks. Jääkkuumuse mõjul püsib see kuum ka mõnda pärast seadme 
kasutamist. Ärge pange seadet vedelikku.  

2.  Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, 
klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. 

3 Asetage seade stabiilsele, ühetasasele, kuumakindlale pinnale. 

4 Hoidke seade ja juhe tööpinna servadest eemal. 

5 Kasutage ainult seadmega kaasas olevaid tarvikuid. 

6 Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui kasutusjuhendis kirjeldatud. 

7 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. 



 

TÄITMINE 
1 Võtke kann soojahoidvalt plaadilt. 

2 Veeanumale juurdepääsuks avage kaas käepidemest. 

3 Täitke veeanum vajaliku koguse veega. 

4 Avage #4 paberfilter ja asetage see filtrihoidikusse. 

5 Pange filtrisse iga tassi kohta üks kulbitäis jahvatatud kohvipulbrit. 

6 Sulgege kaas. 

7 Asetage kann soojahoidvale plaadile tagasi. 

SISSELÜLITAMINE 
8 Sisestage pistik seinapistikupessa. 

9 Seadmest kostub üks piiks. Ekraanil vilgub 12:00. 

KOHVI VALMISTAMINE KOHE 
10 Ignoreerige kella. 

11 Kui soovite valmistada vähem kui viis tassitäit kohvi, vajutage nuppu B . 

12 Ekraanile kuvatakse  . 
Joonised 

 
 

1 Käepide 

2 Kaas 

3 Vesi 

4 Täiteava 

5 Filtrihoidik 

6 Paberfilter #4 (ei ole kaasas) 

7 Nupp 

8 Kann 

9 Soojahoidev plaat 

10 Oleku märgutuli 

11 Mõõtekulp 
 Nõudepesumasin - ülemine rest  

13 Tõmbamisprotsessi aeglustatakse ja kohv jääb sama kange kui terve kannutäis kohvi. 

14 Vajutage nuppu  . Nupp hakkab helendama. 

15 Veidi aja pärast hakkab kohv kannu tilkuma. 

16 Kui kohv on valmis, hoiab soojahoidev plaat seda soojana. Seadmest kostub üks piiks. 

17 Töötava seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu  . 

OLEKU MÄRGUTULI 
18 Oleku märgutuli muudab värvi vastavalt kohvi värskusastmele. 

sinine = kohv tõmbab  / 0-30 minutit tõmbamisprotsessi lõppemisest (vilgub) = 30-40 minutit tõmbamisprotsessi lõppemist 

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS 

19 Seade lülitub välja 40 minutit pärast kohvi tõmbamise lõppemist. 



 

 Seadme "äratamiseks" vajutage nuppu min . 

20 Ligikaudu 30 minuti pärast hakkavad keemilised muutused kohvi lõhna ja maitset mõjutama. 

KOHVI VALMISTAMINE HILJEM 
21 Kella seadistused säilivad kuni seadme väljalülitamiseni. 

22 Kella saab seadistada ükskõik milliseks ajaks ööpäevaks. 

23 Seadistage kell soovitud kellaajale. 

• Seadistage nuppude h ja min abil soovitud tund ja minut. 

24 Seadistage taimer soovitud aja peale, millal kohvivalmistamine peaks algama. 

• Vajutage nuppu  . 

• Seadistage nuppude h ja min abil soovitud tund ja minut. 

 Kui te ei vajuta viie sekundi jooksul nuppu h või min , läheb seade tagasi tavarežiimi ja kuvatakse kellaaeg. Uuesti 
alustamiseks peate vajutama nuppu  ja otsast peale hakkama. 

25 Kui soovite valmistada vähem kui viis tassitäit kohvi, vajutage nuppu  . 

26 Ekraanile kuvatakse  . 

AKTIVEERIMINE 
27 Vajutage nuppu AUTO . 

28 Ekraanile kuvatakse AUTO . 

29 Seadistatud kellaajal hakkab nupp  helendama ja seade alustab tööd. 

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

TÄHELEPANU! 
31 Kui teil läheb meelest, millise kellaaja seadistasite, vajutage ja hoidke all nuppu  ja laske see seejärel lahti. 

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

panna. 

KANGEM KOHV 
33 Kui soovite valmistada viis või rohkem tassitäit kohvi, võite kasutada funktsiooni   , et kohv jääks veidi kangem. 

Vajutage üks kord nuppu B . 

34 Ekraanile kuvatakse . 

HOOLDUSTÖÖD JA KORRASHOID 
35 Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda. 

36 Koputage filtrihoidiku sisu prügikasti. 

37 Pühkige seadme välispindu niiske lapiga. 

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

39 Peske kann ja filtrihoidik käsitsi. 
  Neid osi võib pesta nõudepesumasina ülemisel restil. 

40 Keerake filtrihoidikut, nii et selle äärel olev pilu on kaane poole, ja pange filtrihoidik seadmesse tagasi. 

41 Sulgege kaas ja vajutage seda lukustamiseks allapoole. 

ISEPUHASTUS 
42 Katlakivi moodustumise vältimiseks kasutage isepuhastusfunktsiooni vähemalt üks kord kuus ja kareda veega piirkondades 

sagedamini. 

43 Tagage piisav ventilatsioon, sest kuuma äädika lõhn ei ole meeldiv. 

44 Selleks toiminguks kulub ligikaudu 35-45 minutit. 

45 Segage kannus kuus tassitäit äädikat ja neli tassitäit vett. 

46 Valage segu veepaaki. 

47 Sulgege kaas. 

48 Asetage kann soojahoidvale plaadile tagasi. 

49 Sisestage pistik seinapistikupessa. 

50 Vajutage nuppu  . 

51 Ekraanile kuvatakse kiri E . 

52 Osa lahusest voolab läbi seadme. Ülejäänud osa jääb 30 minutiks kuumaveepaaki ja voolab seejärel läbi seadme. 

53 Lõpuks teeb seade piiksu ja lülitub välja. 

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

55 Korrake seda toimingut 2-3 korda, kuni äädikalõhn on kadunud. 

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

KESKKONNAKAITSE 

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

