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A Sisse- ja väljalülitamine 

B Veepaagi kaas 

C Veetaseme indikaator 

D Filtri hoidiku avaja 

E AromaSelector® 

F Tilkumist ärahoidev klapp
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Lugupeetud ostja, 
täname, et ostsite kohvimasina Enjoy Therm. Soovime, et 
saaksite nautida tõelist kohvielamust. 

Kui vajate lisateavet või küsimuste korral pöörduge palun 
Melitta® või külastage meie veebilehte www.melitta.ee 

Teie ohutuse huvides 

Seade vastab Euroopas kehtivatele 
normatiividele. 

Seade on kontrollitud ja sertifitseeritud sõltumatute 
testimisasutuste poolt: 

 

 

Lugege palun tehnilise ohutuse ja kasutamise juhend 
täielikult läbi. Pöörake tähelepanu ohutu kasutamise 
juhistele. Melitta® ei võta endale vastutust ohutusjuhiste 
täitamata jätmise korral. 

1. Ohutu kasutamise juhised 

See seade on mõeldud kasutamiseks 

kodumajapidamises, aga samuti ka: 

 kaupluste, kontorite ja teiste 

äriruumide töötajate ruumides 

 farmides 

 motellides, hotellides ja teistes 

majutusasutustes Seadme mitte 

ettenähtud kasutamine võib tuua kaasa 

vigastusi ja kahjustusi. Melitta® ei 

vastuta seadme valest kasutusest 

tingitud kahjude eest. 

Järgige palun valest kasutusest 

tingitud traumade vältimiseks 

järgnevaid juhiseid: 

 

 

 Ärge paigaldage seadet kasutamise 

ajaks kappi. 

 Ühendage seade ainult õigesti 

paigaldatud maandatud 

pistikupesasse. 

 Seadme lahtivõtmise, 

kokkupanemise või puhastamise 

ajaks, samuti kui jätate seadme 

järelvalveta, ühendage see alati 

vooluvõrgust lahti. 

 Seadme töötamisel muutuvad seadme 

teatud osad, nagu filtri auru 

väljalaskeavad, väga kuumaks. 

Hoidke kuuma auruga kokku 

puutumast. 

 Ärge filtri hoidikut seadme töötamise 

ajal avage. 

 Ärge kasutage seadet, kui selle 

toitekaabel on kahjustatud. 

 Ärge laske kaablil vedelikega kokku 

puutuda. 

 Ärge kunagi kastke seadet vette. 

 Ärge kasutage seadme toiduainetega 

kokkupuutuvate osade 

puhastamiseks tugevatoimelise või 

abrasiivse koostisega 

puhastusvahendeid. Eemaldage 

pesuvahendi jäägid puhta veega. 

Täpsemat teavet  

puhastamise kohta leiate osast 

„Puhastamine ja hooldamine“. 

 Seda seadet võivad kasutada lapsed 

alates 8. eluaastast  
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järelvalve all või kui neid on seadme 

kasutamise osas juhendatud ja nad 

mõistavad täielikult selle ohtusid. 

Seadet ei tohi alla 8-aastased lapsed 

ilma järelvalveta puhastada ja 

hooldada. Hoidke seade ja selle kaabel 

alla 8-aastaste laste kättesaadavusest 

eemal. 

 Seadet võivad piiratud füüsiliste, 

vaimsete või tunnetuslike võimetega 

või kogemusteta isikud kasutada ainult 

järelvalve all või olles selle ohutu 

kasutuse osas juhendatud ja mõistes 

selle võimalikke ohte. 

• Lapsed ei tohi seadmega mängida. 

 Toitekaablit vahetada ja teisi 

remonditöid tohib läbi viia ainult 

Melitta® poolt volitatud 

remonditöökojas. 

Hermeetiline kann 
• Ärge kasutage kannu 

mikrolaineahjus. 

 Ärge asetage kannu kuumale pliidile. 

• Ärge kasutage kannu piimatoodete 

ja lastetoitu hoidmiseks, 

kuna sellega kaasneb bakterite 

paljunemise oht. 

 Ärge asetage kannu vedeliku välja 

voolamise ära hoidmiseks küljele. 

 Puhastage välimine korpus pehme, 

niiske lappiga. 

AINULT plastikkannudele, 
millel on klaasosa. 
 
 Klaaskolvi kaitsmiseks ärge kasutage 

karedaid ja teravaid esemeid (näiteks 

köögiriistad, harjad jne) segamiseks 

või puhastamiseks ja ärge täitke kolbi 

jääkuubikutega või gaseeritud 

vedelikkudega. 

 Ärge jätke klaasist kolbi kõrge 

temperatuuri kätte. 

2. Enne esmakordset kasutamist 

 Jälgige, et teie kodu voolupinge vastaks seadme 
markeeringul ära toodud pingele. 

 Ühendage seade vooluvõrku. Kaabli pikkust saate 
reguleerida, kerides selle seadme alla. (1) 

 Kõik seadme on tootmisel testitud. Seetõttu võib 
sellesse olla jäänud näiteks vett. Seadme puhastamiseks 
loputage see kaks korda maksimaalse veekogusega 
ilma filtrit ja kohvi kasutamata. 

 Kohvi paremaks nautimiseks ja seadme maksimaalselt 
mugavaks kasutamiseks on seade varustatud erinevate 
funktsioonidega. Allpool on neid funktsioone 
kirjeldatud. 

3. Kohvi valmistamine 

 Veenduge, et seade on vooluvõrku ühendatud. 
 Avage veepaagi kaas. (2) 
 Täitke veepaak klaaskannu abil soovitud koguse külma 

veega. Paagil olevate märgistuste abil (3) saate määrata 
vajaliku koguse tasse. Väikese tassi märk = umbes 85 
ml kohvi tassi kohta, suure tassi märk = umbes 125 ml 
kohvi tassi kohta. 

 Peale täitmist sulgege uuesti veepaagi kaas
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ja paigaldage suletud kaanega klaaskann uuesti 
seadmesse. (8) 

• Avage filtri hoidik (4) vasakus suunas. 
• Pange lehtrisse Melitta® 1x4® paberfilter ja 

paigaldage see filtri hoidikusse. (5) Kohandage filter 
käte abil parimasse asendisse. 

• Puistake filtrisse jahvatatud kohvi. Kohvi saate 
doseerida vastavalt oma individuaalsele maitsele. 
Soovitame suure tassi kohta kasutada 6 g jahvatatud 
kohvi. 

• Keerake filtri hoidik algasendisse tagasi. Klõpsatus 
annab märku, et filter on paigas. 

• Puistake jahvatatud kohvi filtrisse. Soovitame kasutada 
suure tassi kohvi valmistamiseks 6-8 g kohvi keskmises 
AromaSelectors® (6) asendis. 

• Kohvi maitset saate vastavalt oma eelistustele muuta ka 
ilma kohvi kogust vahetamata. Pehmema maitse 
saamiseks keerake AromaSelectors®  vasakule. 
Kangema kohvi saamiseks keerake see paremale . 

• Lülitage seade sisse (7). Alustage kohvi valmistamist. 
• Seade lülitub automaatselt 15 min möödudes välja. 

Sellega säästetakse elektrienergiat. Muidugi saate 
seadme igal ajal uuesti sisse lülitada. 

• Tilkumisvastane klapp (8) hoiab ära kohvi tilkumise 
kannu seadmest eemaldamisel.  

4. Termokannu kasutamine 

vastavalt tootja juhistele ja täitke veepaak. Soovitame 
kohvimasina katlakivi eemaldamiseks kasutada 
vahendit „Melitta® Anti Calc Filter Café Machines“. 

• Lülitage seade sisse ja toimige vastavalt vahendi tootja 
juhistele. 

 Kohe, kui puhastusvedelik on läbi seadme välja 
tilkunud, lülitage seade välja. 

2. Loputamine 
 Peale 1. etapi lõppemist peab kohvimasinast kindlasti 

läbi laskma puhta vee. Selleks täitke seade peale 
seadme väljalülitumist ja jahtumist (umbes kahe minuti 
möödudes) maksimaalse veekogusega. 

 Lülitage seade sisse ja laske veel sellest täielikult välja 
tilkuda. Ärge seadet kohe pärast seda välja lülitage. 

 Korrake seda toimingut veel 2 korda. 

6. Kasutuselt kõrvaldamine 

• X sümboliga seadmed kuuluvad Euroopa WEEE 
(Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutamiselt 
kõrvaldamine) juhiste alla. 

 Elektriseadmeid ei tohi olmeprügi hulka visata. 
Kõrvaldage seade kasutuselt loodussõbralikul viisil 
vastavalt jäätmekäitlusreeglitele. 

 Pakendi võib ümber töödelda. Kaitske loodust ja andke 
pakend ümbertöötlemisse.

 

- Valmis kohv kallatakse kannu läbi selle 
hermeetilise kaane keskklapi. 

- Kohvi valamiseks vajutage hoovale (10). 
- Kaane eemaldamiseks piisab lihtsalt külgnagadele 

(11) vajutamisest. 

5. Puhastamine ja hooldus 

Väljastpoolt puhastamine 

• Korpuse puhastamiseks kasutage pehmet niisket lappi. 
• kaant ja filtri hoidikut (9) võib pesta 

nõudepesumasinas. 

Katlakivi eemaldamine 
Sõltuvalt vee karedusest või seadmesse aja jooksul 
koguneda katlakivi. Katlakivi võib suurendada 
energiakulu, kogunedes kütteelementide ümber ja 
takistades soojusenergia edastamist. Seadme 
kaitsmiseks peab seda regulaarselt katlakivist puhtaks. 
Selle eemaldamiseks soovitame kasutada katlakivi 
eemaldusvahendit. 

Katlakivi eemaldamisprotsess koosneb 2 etapist, mis 
tuleb täielikult läbi viia. 

1. Katlakivi eemaldamine 
• Doseerige katlakivi eemaldusvahend
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Garantiitingimused 
Melitta® kohvimasinale kehtib järgnev garantii: 

1. Garantii kehtib 24 kuud alates ostuhetkest. Garantii kehtib ainult juhul, kui ostukuupäev on kinnitatud garantiitalongil müüja allkirja ja pitsatiga ning 

ostutšeki olemasolul. Kohvimasina kasutusaeg on 5 aastat.  
2. Garantiiperioodil kõrvaldame tasuta kõik materjali ja monteerimisega seotud defektid. Garantiiteenindus hõlmab ka vigaste osade vahetamist ja 

paigaldamist. Asendatud osad muutuvad tootja omandiks. Garantiiteenindus ei sisalda saatekulusid. 

3. Garantii alla ei kuulu defektid, mis on tingitud kasutusjuhiste rikkumisest (näiteks mehaanilised kahjustused või kohvimasina kasutamine pinge 

juures, mis ei vasta kasutusjuhendis toodud juhistele) või selle kasutamine muul otstarbel kui ka kohvimasina, ja osade loomuliku kulumise tõttu 

tekkinud rikked. Garantii lõpeb, kui avastatakse seadme tootja poolt volitamata kolmandate isikute poolt avamise jäljed või mitte-originaalosade 

kasutamine. 

4. Garantiiteeninduseks pöörduge teeninduskeskusesse (vt lk. 5). 

5. Garantii kehtib ainult selles riigis, kus kohvimasin osteti. Vajadusel toimetage kohvimasin, kui võimalik, originaalpakendis koos täidetud 
garantiivormiga teeninduskeskusesse ja kirjeldage defekte. 

 

 
Tootja 

"Melitta Europe GmbH & Co. KG" 

Ringstrasse 99, 

32427 Minden, 

Saksamaa 

Telefon: +49 571 86 1294 

Faks: +49 571 86 1205 

 

Tootja: 

Shenzhen Melitta Hausehold 

Products Co. Ltd 

No. 5, Xinglong Road. 

Tongfuyu Industry Zone, 

Tang Xia Yong Area, 

Songgang Town, Baoan District, 

5|8|05 Shenzhen, Guangdong, Hiina 

 

www.melitta.ee 

 

Toode on sertifitseeritud  


