
 

 

ELEKTRILINE MOKAKOHVI MASIN 
 BC.041 

 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. 
 
OHUTUS KASUTAMISEL 
See seade on valmistatud kohvi keetmise jaoks. Ärge kunagi proovige sellega teha muid jooke, nagu 
kakaod, taimeteed või lahustuvaid kohvijooke—need kõik võivad ummistada filtri avad.  
Puhastamisel ärge kastke seadme alust ega keeduüksust vette: need osad on elektrilised.  
Vältige kuuma vee pritsmeid ja auru. Ärge puudutage seadme kuumi pindu. Puudutage seadet vaid 
nuppudest ja käepidemest. Alus ja keeduüksus on seadme töötades väga kuumad.  
Täitke keeduüksus veega enne kohvimasina asetamist alusele.  
Ärge jätke toitejuhet kokkupuutesse seadme metallist osadega, kui seade töötab.  
Töötava seadme kaant ei tohi eemaldada: oodake mõne hetke vältel pärast seadme väljalülitamist 
enne, kui tõstate kaane. Kuuma auru väljapaiskumise oht!  



 

 

Seadme toitejuhet ei tohi jätta elektrikontakti, kui seadet parajasti ei kasutata.  
Seadet elektrikontaktist eemaldades ärge kunagi tirige juhtmest, vaid hoidke pistikust ja tõmmake.  
Kui juhe saab kahjustada, tohib seda lasta vahetada vaid tootja poolt volitatud remondiettevõtte 
tehnikutel.  
Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Ärge jätke seadet niisketesse oludesse, samuti 
ärge kasutage seadet õues.  
Vee sattumisel seadme korpusse eemaldage viivitamatult seadme elektrijuhtme pistik 
elektrikontaktist ja toimetage seade volitatud remondiettevõttesse kontrollimiseks, enne uut 
kasutamist.  
Seadet ega selle pistikut ei või puutuda märgade kätega.  
Kasutage seda seadet vaid kodumajapidamise tingimustes ning mitte kunagi ärieesmärgil. 
 
SEADME OSAD, JOONIS A.  
1. Kannu kaas  
2. Kann  
3. Keeduüksus  
4. Ketasfilter  
5. Tihend  
6. Alus  
7. Toitejuhe  
8. Juhtpaneel  
9. Märgutuli  
10. Ohutusventiil  
11. Lehterfilter  
12. Ühe tassitäie filtriadapter  
13. Toru  
 
EKRAANI OSAD, JOONIS B  
1. Kellaaja nupp TIME: vajutage ja hoidke vajutatuna 
aja seadistamiseks.  
2. Ekraan: ajaformaat tunnid/ minutid  
3. Taimer TIMER: vajutage nuppu ja seadistage 
soovitud käivitumisaeg.  
4. Nuppude lukustus: selle nupu vajutusel ei toimi 
teised nupud. Lahtilukustamiseks peab nuppu 
vajutatuna hoidma 3 sekundi vältel.  
5. Sisse ja välja lülitamine. Koheseks käivitamiseks 
vajutage sellele nupule. Kohvimasin lülitab end ise 
automaatselt välja 30 minuti möödudes.  
6. Taimer sisse lülitatud TIMER ON. Nupu vajutusel süttib vastav märgutuli ja taimer on kasutatav. 
Kasutamiseks peavad nupud olema lahti lukustatud. 
 
Enne esmakordset kasutamist tuleks äravõetavad osad pesta kuuma veega. Valmistage paar korda 
kuuma vett ilma kohvita ja kallake vesi ära. 
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KOHVI VALMISTAMINE, JOONIS C  

 
Asetage seade kindlale lauapinnale, eemale kraanikausist või kuumusallikatest.  
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. 
Vooluvõrku ühendamise järel kostab akustiline helisignaal. Ekraanil vilguvad punktid ja seejärel võite 
seadistada kellaaega või siis kohe asuda kohvi valmistama.  
 
Vaadake joonisel C kujutatud juhiseid  
1) Kohvimasin peab olema jahe. Keerake see lahti, hoides kinni keeduüksusest ühe käega ja pöörates 
kannu teise käega vastupäeva, eemaldage lehter.  
2) Kui valmistate 3 tassi kohvi, täitke keeduüksus värske veega kuni ohutusventiilini (seespool nähtav) 
ilma seda piiri ületamata. Ühe tassitäie jaoks täitke keeduüksus veega märgistuseni, mis asub 2 cm 
ventiilist allpool.  

Kasutage vaid puhast ja võimalikult pehmet joogivett. Kare vesi halvendab kohvi 
maitseomadusi. 
Ärge pange kohvimasinat tööle ilma veeta ja ärge täitke kohvimasina keeduüksust kuuma 
veega.  

3) Sisestage lehterfilter keeduüksusesse.  
4) Ühe tassi kohvi valmistamisel paigaldage filtriadapter lehterfiltrisse.  
5) Täitke lehterfilter jahvatatud kohviga, aga ärge pressige kohvipulbrit filtris alla. Vältige kohvipuru 
ajamist mujale kui filtrisse. Jaotage kohv filtris ühtlaselt ja pühkige filtri ääred puhtaks.  

Kasutage kohvipulbrina vaid heakvaliteedilist keskmise jahvatusega kohvipulbrit, mis on ette 
nähtud mokakohvi masinatele. Ärge kasutage odrakohvi.  

6) Keerake kohvimasin uuesti kinni, hoides keeduüksust ühe käega ja kannust teise käega.  
7) Sulgege kaas ja asetage kohvimasin alusele.  
8) Kontrollige tihti, et ketasfiltri avad ei ummistuks - vajadusel puhastage neid nõelaotsaga.  
 
KASUTAMINE ILMA TAIMERITA  
Vajutage sisse- / väljalülitamisnuppu. Vastav märgutuli osutab, et seade töötab. Kui nupud on lukus, 
põleb lukustuse märgutuli.  
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Kohv hakkab valmima mõne minutiga.  
Automaatne kohvimasina väljalülitumine toimub 30 minuti möödudes.  
 
TAIMERIGA KÄIVITUSAJA PROGRAMMEERIMINE 
Kohvimasinat saab seadistada valmistama kohvi mingiks kindlaks kellaajaks.  
See käib nii: pange esmalt õigeks kellaaeg. Nuppu TIME hoides ja vajutades saab seadistada hetkel 
kehtiva kellaaja. (Iga lühike vajutus lisab aega 1 minuti haaval, vajutatuna hoides lisandub aeg 
kiiremini).  
Sisselülitumise aja seadistamine: vajutage ja hoidke taimeri nuppu vajutatuna, kuni ekraanile 
kuvatakse soovitud sisselülitumise kellaaeg.  
Taimeriga käivitumise aega on võimalik ekraanilt vaadata, kui vajutada taimeri nuppu. Mõne hetke 
möödudes kuvatakse ekraanil jälle tavalist kellaaega.  
Kui kohvimasin on ette valmistatud ja taimer programmeeritud, vajutage nuppu TIMER ON. Süttib 
nupulukustuse tuli.  
Programmeeritud aja möödudes kustub märgutuli ning kohvimasin asub vett kuumutama.  
Kohv on mõne minutiga valmis. Automaatne kohvimasina väljalülitumine toimub 30 minuti 
möödudes.  

Kui on vaja nupulukustus kõrvaldada, hoidke lukusümboliga nuppu vajutatuna 3 sekundit, siis 
on võimalik kohvimasin varem välja lülitada.  

Märkus: taimerit saab programmeerida kuni 24 h ette.  
Kui kell 7 hommikul on taimeriga käivitumise aeg, siis igal hommikul kell 7 asub kohvimasin kohvi 
tegema (kui kasutaja seda sätet ei ole muutnud).  
Näide: kell 21:00 soovite programmeerida kohvi valmistamise kella 7:00-ks hommikul.  
Ühendage seade elektrikontakti. Vajutage kella nuppu TIME ja pange õigeks kellaaeg 21:00.  
Hoidke nuppu TIMER, et valida taimeriga käivitumise kellaaeg 07:00.  
Vajutage TIMER ON nuppu, et taimer aktiveerida. 
Kui hommikul on seadme kell saanud 7:00, kustub märgutuli TIMER ON ja sisse/väljalülitumisnupu 
märgutuli süttib. Kell 7:30 lülitub kohvimasin automaatselt välja.  
 
SERVEERIMINE  
Kohvi valmimise järel segage seda enne väljavalamist.  
 
SOOJASHOIDMISE FUNKTSIOON  
Automaatse väljalülitumiseni kuluva poole tunni vältel hoitakse kohvi soojana.  
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS  
Laske masinal jahtuda enne puhastamist. Toru sisepinda tuleb aeg-ajalt puhastada.  
Kontrollige lehtrit ja tihendit perioodiliselt. Vahetage need välja, kui need detailid on kulunud või 
deformeerunud. Kasutage vaid originaalvaruosi.  
Kontrollige, et filtri avad ei oleks ummistunud, vajadusel puhastage neid nõelaotsaga.  
Kohvimasina osi ei tohi panna nõudepesumasinasse.  
Ärge kasutage lahusteid ega abrasiivaineid seadme puhastamiseks. Puhastage seadme osi käsnaga, 
mitte tehes märjaks elektrilisi osi.  
Paigutage ketasfilter pärast puhastamist seadmesse tagasi õiges asendis, et vältida kuuma vee 
ohtlikku pritsimist.  
Keeduüksust ei tohi pesta jooksva vee all ega kasta vette.  
 
 



 

 

PATAREI  
Masina põhja all on patareiõõnsus, kuhu saab sisestada ühe 3V CR2032 patarei (ei kuulu seadme 
komplekti).  
See patarei on vajalik kella ja taimeri seadistuste säilitamiseks juhul, kui kohvimasinast katkestatakse 
vool. Varutoite kasutamisel ei kuvata midagi ekraanil, aga kella ja taimeri seaded säilivad.  
Patarei vahetamiseks toimige, nagu joonisel E. 

 
 
Avage patareikaas kruvikeeraja abil. Eemaldage tühi patarei ja pange õigetpidi sisse uus patarei.  
Paigaldage patareikaas ja keerake kinni.  
 
TEHNILINE TEAVE  
Võimsus: 400 W  
Toide: 220-240V ~ 50/60Hz  
Varutoite patarei CR2032, 3V (pole kaasas)  
 
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. 
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