
 

 

MOKAKOHVI MASIN 
 BC.040 

 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. 
 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. 

 

SEADME OSAD 
A Kannu kaas  
B Kann 
C Keeduanum 
D Ketasfilter  
E Tihend 
F Alus  
G Toitejuhe 

H ON/OFF lüliti 
I Märgutuli 
J Ohutusventiil 
K Lehterfilter 
L Ühe tassitäie filtriadapter 
M Toru

 
 
ALUSTAMINE 
1. Asetage seade kindlale lauapinnale, eemale kraanikausist või kuumusallikatest.  
2. Veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed oleks vastavuses seadme tüübisildi andmetega 
tarbitava voolu kohta. Ühendamiseks kasutatav elektrikontakt peab olema varustatud maandusega. 
Tootja keeldub vastutusest võimalike tagajärgede osas, mis tekivad maandamata elektrikontakti 
kasutamisest. 
 
 



 

 

KOHVI VALMISTAMINE 

 
 
1. Kohvimasin peab olema jahe. Keerake see lahti, hoides kinni keeduanumast C ühe käega ja pöörates 
kannu käepidet B vastupäeva (joon. A1). 
2. Eemaldage lehterfilter K. 
3. Kolme tassi kohvi jaoks täitke keeduanum C puhta joogiveega kuni ohutusventiilini J, mis on ka 
seespoolt nähtav, aga mitte üle selle (joon. A2). Ühe tassitäie kohvi jaoks täitke anum kuni 2 cm 
allapoole seda ventiili.  
Nõuanne: kasutage vaid puhast ja võimalikult pehmet vett. Mineraaliderohke vesi halvendab kohvi 
maitseomaduste esiletulekut. 
Ärge pange kohvimasinat tööle ilma veeta ja ärge täitke kohvimasina keeduanumat kuuma veega. 
4. Sisestage lehterfilter K keeduanumasse C (joonis A3). Ühe tassi kohvi valmistamisel paigaldage 
filtriadapter L lehterfiltrisse K (joonis A4). 
5. Täitke lehterfilter jahvatatud kohviga, aga ärge pressige kohvipulbrit filtris alla (joon. A5). 
6. Jaotage kohv filtris ühtlaselt ja pühkige filtri ääred puhtaks. 
TÄHTIS: kasutage kohvipulbrina vaid heakvaliteedilist keskmise jahvatusega kohvipulbrit, mis on 
ette nähtud mokakohvi masinatele. Ärge valmistage selle masinaga viljakohvi. 
7. Keerake kohvimasin uuesti kinni, hoides keeduanumast ühe käega ja kannust teise käega. 
8. Asetage kohvimasin alusele F (joonis A6). Sulgege kannu kaas. 
9. Vajutage ON/OFF lülitit (joonis A7). Kohv hakkab toru M kaudu kannu jooksma mõne minuti pärast. 
10. Kui kohv on valminud, serveerige see sobivates tassides.  
Kohvi valmimine võtab aega 4-5 minutit.  
TÄHTIS: enne esmakordset kasutamist tuleks äravõetavad osad pesta kuuma veega. Valmistage paar 
korda kuuma vett ilma kohvita ja kallake vesi ära. 
 
Puhastamine ja hooldus. 
1. Laske masinal jahtuda enne puhastamist. 
2. Toru M sisepinda tuleb aeg-ajalt puhastada. 
3. Kontrollige regulaarselt filtrite D, K ja L ning tihendi E puhtust. Vahetage need välja, kui need detailid 
on kulunud või deformeerunud. Kasutage vaid originaalvaruosi. 
4. Kontrollida tuleb, et filtrite augukesed poleks ummistunud ja vajadusel puhastada need 
ettevaatlikult nõelaotsaga (joonis A8). 
5. Kohvimasina osi ei tohi panna nõudepesumasinasse. 
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6. Ärge kasutage lahusteid ega abrasiivaineid seadme puhastamiseks. Puhastage seadme osi käsnaga, 
mitte tehes märjaks elektrilisi osi.  
Ärge loputage keeduanumat C vee all ega kastke seda vette / vedelikesse. 
 
TEHNILINE TEAVE 
Võimsus 400 W 
Toide 220-240V ~ 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 prügikonteinerit kujutav sümbol meenutab kohustust käidelda elektri- 
ja elektroonikaseadmeid õigesti. 


