
 

 

FILTERKOHVIMASIN 
 90.520 

 KASUTUSJUHEND 

 
OHUTUSJUHISED  

 Lugege juhiseid enne seadme kasutusele võtmist hoolikalt.  
 Eemaldage seade pakendist ja veenduge, et seade on terve ning kõik selle osad on komplektis. Pakendi 

osi ei tohi anda väikelaste kätte.  
 Käidelge pakend vastavalt kohalikule jäätmeseadusele.  
 Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kasutatava vooluvõrgu näitajad vastavad 

seadme tüübisildi andmetele tarbitava toite kohta.  
 Kui pistik ei peaks sobima pistikupesaga kokku, pöörduge elektripaigaldiste spetsialisti poole abi 

saamiseks.  
 Ärge kunagi tõmmake pistikut pistikupesast eemaldades toitejuhtmest.  
 Kindlustage, et toitejuhe ei saaks vigastada mehaaniliselt ega termiliselt. Ärge kasutage kahjustunud 

toitejuhtmega seadet.  
 Defektse toitejuhtmega elektriseadet kasutada ei tohi. Kahjustuste korral tuleb juhe lasta vastava 

kvalifikatsiooniga remondiettevõttes vahetada terve juhtme vastu.  
 Seade ühendatakse vahelduvvooluvõrku.  
 Üldiselt pole soovitatav ühendada seadet elektrikontakti pikendusjuhtme kaudu. Kui see siiski on 

vältimatu, kasutage pikendusjuhet, mille koormusnäitajad on vastavuses seadme tarbimisvõimsusega, 
et ei tekiks juhtme ülekuumenemisest tulenevaid ohte.  

 Seadet tohib kasutada ainult juhendis kirjeldatud otstarbel. Mistahes muu kasutusviis on ebaõige ja 
ohtlik. Tootja keeldub vastutusest mistahes võimalike kahjude osas, mis tulenevad seadme valest 
kasutamisest ja/või kasutusjuhendi juhiste eiramisest.  

 Ülekuumenemisohu vältimiseks keerake toitejuhe täispikkuses lahti. Eemaldage seadme pistik 
elektrikontaktist, kui seade parajasti pole kasutusel.  

 Eemaldage seade elektrikontaktist enne seadme puhastamist.  
 Seadme korpust ega juhet ei tohi kasta vette ega vedelikesse.  
 Ärge kasutage seadet märgade kätega ega siis, kui teie jalad on märjad.  
 Seadet ei tohi jätta ilmastikuolude mõju alla (sademed, niiskus, otsene päikesepaiste).  
 Seadet ei tohi kasutada tule- ja plahvatusohtlike ainete või lenduvate gaasidega samas ruumis ega 

lahtise tule ega kuumuskiirguse läheduses.  



 

 

 Väikelapsed, vähevõimekad isikud või kogemusteta isikud tohivad seadet kasutada vastutusvõimelise 
isiku järelevalve all. Kui seadet kasutavad lapsed, on vajalik täiskasvanu poolne tähelepanelik 
juhendamine.  

 Ärge lubage lastel seadmega mängida.  
 
OHUTU KASUTAMINE  

 Paigutage seade kindlale lauale, kaugemale kuumuskiirgusest või miinustemperatuuridest  
 Töötava seadme alus kuumeneb – vältige seadme kuumade osade puutumist 

paljakäsi.  
 Kohvimasina veepaaki ei tohi täitma asuda alles siis, kui kohvimasin on juba sisse 

lülitatud.  
 Ärge tõstke töötava kohvimasina paagi kaant – on oht põletusteks kuuma auruga!  
 Kui seadet parajasti ei kasutata, eemaldage toitejuhtme pistik elektrikontaktist.  
 Ärge tõmmake juhtmest, kui eemaldate seadet vooluvõrgust.  
 Kui seadme toitejuhtmel ilmneb mingi kahjustus, laske juhe välja vahetada tootja poolt 

volitatud remondiettevõttes.  
 Ärge kastke seadet vette ega muusse vedelikku.  
 Seadet ei tohi jätta niiskuse kätte ega kasutada õuetingimustes. Vedelike sattumisel seadme 

korpusse mujale peale veepaagi tuleb seadme elektrijuhtme pistik koheselt eemaldada 
elektrikontaktist. Laske seade remonditöökojas kontrollida ja parandada.  

 Ärge puudutage seadet märgade kätega.  
 See kohvimasin on valmistatud kasutamiseks vaid kodumajapidamistes, mitte ärieesmärgil. 

 
SEADME OSAD 
1) Filter  
2) Filtrihoidik  
3) Paagi kaas  
4) Veepaak  
5) Veetaseme näidik  
6) Juhtpaneel  

a) tunnid  
b) minutid  
c) ON / AUTO / OFF nupp  
d) aja programmeerimine  

7) Soojas hoidmise alusplaat  
8) Kann  
9) Kannu kaas  
10) Mõõtlusikas 
 
JUHTPANEEL 

 
 



 

 

ENNE ESMAKASUTAMIST  
Kontrollige, et seadmega oleks kaasas kõik osad ning et seadmel poleks kahjustusi.  
Lisage veepaaki puhast joogivett kuni maksimaalse täitmise märgini ning käivitage kohvimasin ilma 
kohvipulbrita. Visake vesi ära. Korrake loputamist mitu korda.  
Peske kõiki äravõetavaid osi sooja vee abil põhjalikult.  
 
KASUTAMINE  
1. Avage kaas ja täitke veepaak soovitud määral joogiveega. Veetase ei tohi ületada veeskaala 
maksimaalset märgistust.  
2. Paigutage filtrihoidik seadme kaane all selle pesasse ja veenduge, et see asub seal õiges asendis. 
Sisestage kohvifilter.  
3. Lisage filtrisse vee kogusele vastav hulk jahvatatud kohvi. Kasutage ühe tassi jaoks üks tasandatud 
mõõtlusikatäis kohvipulbrit, kuid kohvipulbri kogust võib vastavalt soovile kohandada. Sulgege 
veepaagi kaas.  
4. Asetage kann soojendusalusele.  
5. Ühendage kohvimasina juhtme pistik elektrikontakti. Seadme ekraan vilgub.  
6. Vajutage ON / AUTO / OFF nuppu ühel korral, nupu märgutuli süttib punasena. Kohvimasin alustab 
kohvi valmistamisega.  
7. Kohvivalmistusprotsessi on võimalik nupu ON / AUTO / OFF vajutusega pausile panna, siis jääb nupu 
märgutuli sinisena põlema. Umbes 15 sekundi möödudes märgutuli kustub. Kohvi valmistamine jätkub, 
kui seda nuppu uuesti vajutatakse.  
8. Võtke kohvikann aluselt - umbes 1 minut pärast kogu vee lõppemist paagist on kohv filtrihoidikust 
kannu tilkunud – ning serveerige kohv.  
9. Kui kohv on valminud, aga soovite seda soojas hoida, siis ärge lülitage masinat välja. Soojendusalusel 
asuvas kannus püsib kohv soe. Automaatne väljalülitumise funktsioon lülitab kohvimasina välja 40 
minuti möödudes, kui seda enne käsitsi välja ei lülitata.  
10. Kui kohvimasin pole parajasti kasutusel, lülitage see välja ja eemaldage vooluvõrgust.  
 
AUTOMAATNE KÄIVITAMINE (TAIMERIGA)  
Kui soovite ajastada kohvimasina käivitumise hilisemaks, täitke masin vee ja kohvipulbriga, nagu 
eelnevalt kirjeldatud ja programmeerige automaatne käivitumine järgmiselt:  
1. Vajutage ühel korral nupule PROG. Ekraanil kuvatakse sõna CLOCK (kellaaeg).  
2. Nuppude HOUR (tunnid) ja MIN (minutid) vajutustega seadistage see kellaaeg, mis hetkel õige on 
(reaalajas).  
3. Vajutage jälle nuppu PROG ning nüüd peaks ekraanil olema kuvatud TIMER (taimer).  
4. Nüüd seadistage see kellaaeg, mil soovite kohvimasina sisselülitumist, vastavalt nuppude HOUR ja 
MIN abil.  
5. Pärast sisselülitumise aja valimist vajutage jälle ühel korral nuppu PROG, ekraanilt kaob märguanne 
TIMER. Ekraanil kuvatakse hetkel kehtivat kellaaega. Umbes 15 sekundi möödudes kustub PROG-nupu 
märgutuli ära.  
6. Vajutage nuppu ON / AUTO / OFF kahel korral – märgutuli selle nupu all süttib sinisena ja vilgub. 
Ekraanil kuvatakse hetkel kehtivat kellaaega. Automaatse käivitumise kellaaega saab ekraanil näha siis, 
kui kahel korral vajutatakse nuppu PROG.  
Pange tähele! Automaatne käivitumine tühistub, kui nuppu ON/ AUTO / OFF vajutatakse ühel korral. 
Kui tahate kohvi kohe valmistama hakata, vajutage nuppu ON/ AUTO / OFF veelkord ja masin hakkab 
kohe kohvi tegema. Kui tahate automaatse käivitumise aega muuta, siis järgige algusest peale 
eelnevaid toiminguid, mis on kirjas punktide 1 kuni 4 all.  
Kui automaatse käivitumise aeg on kätte jõudnud, lõpeb märgutule vilkumine nupu ON/ AUTO / OFF 
all ning see nupp jääb punasena põlema. Masin alustab kohvi valmistamist. Kohvi valmimise järel 
hoitakse kohv 40 minuti vältel soojana, pärast mida lülitub masin automaatselt välja. 
 



 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS  
Enne puhastamist eemaldage seadme elektrijuhtme pistik elektrikontaktist. Oodake vajadusel seadme 
jahtumiseni.  
Puhastage seadme korpus pehme niiske lapiga. Ärge kastke seadme korpust vette. Ärge piserdage 
puhastusaineid otse seadmele. Vajadusel võib puhastusainet veidi lisada puhastuslapile.  
Kann, püsifilter ja filtrihoidik on pestavad nõudepesuainega soojas vees. Loputage ja kuivatage 
hoolikalt.  
4-5 korda aastas tuleks teostada kohvimasina katlakivieemaldus. Soovitatav on kasutada söögiäädikat.  
Pange umbes 100 ml äädikat kohvimasina veega täidetud paaki ja lülitage seade sisse.  
Kui kogu äädikalahus on kohvimasinast kannu jooksnud, kallake lahus ära ja täitke paak puhta veega. 
Käivitage uuesti. Korrake puhta veega loputamist paar korda, et äädikalõhn kõrvaldada.  
Tähelepanu! Katlakivieemaldamise protsessi ajaks ärge kohvipulbrit filtrisse lisage.  
 
TEHNILINE TEAVE  
Võimsus 1000 W  
Toide 230 V～50HZ  
Tootja jätab endale õiguse muudatusteks seadme spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise 
etteteatamiseta.  
 
KESKKONNAKAITSE 

 Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisest (WEEE) 
sätestab, et vanad koduseadmed ei kuulu äraviskamisele olmejäätmete sekka. Elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumiseks on eraldi süsteem, mis aitab säästa loodusvarasid ja 
väldib kahjulike ainete loodusesse sattumise kahjulikku mõju nii loodusele kui ka 

inimtervisele. Läbikriipsutatud „ratastel prügikonteineri” sümbol meenutab kasutajale kohustust 
elektroonikaseadmete eraldi käitlemise kohta. 


