
 

 

 FILTERKOHVIMASIN 

 KACM110 

 KASUTUSJUHEND 

 

SEADME OSAD  

1. Sisse-/väljalülitusnupp / märgutuli 

2. Kohvifiltri hoidik 

3. Kate (kohvifiltri hoidiku kaas) 

4. Veemahuti 

5. Veemahuti kaas 

6. Veetaseme näidik 

7. Kohvikann 

8. Soojendusalus 

 

OHUTUSJUHISED 

• Lugege juhendit enne seadme 

kasutuselevõttu. Hoidke juhendit 

alles ka tulevikus lugemiseks. 

• Tootja ei vastuta kahjude eest, 

mis võivad tekkida, kui juhendis 

olevaid ohutusjuhiseid eiratakse 

või kasutatakse seadet muuks 

otstarbeks peale juhendis ettenähtud kasutusotstarbe.  

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 

iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme 

turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid 

• Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada.  

• Hoidke seade ja selle juhe kaugemal väikelaste käeulatusest.  

• Lapsed ei tohi seadmega mängida.  

• Seadet tuleb kasutada ainult kasutusjuhendis ettenähtud otstarbel – kohvi valmistamiseks. 

Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui juhendis osutatul.  

• Ärge kasutage seadet, kui selle mistahes osa on kahjustatud. Kahjustatud seadme 

väljavahetamiseks või parandamiseks tuleb pöörduda tootja poolt volitatud 

hooldusettevõttesse.  

• Seade on ette nähtud vaid siseruumides kasutamiseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes. 

• Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises. Ärge kasutage seadet ärieesmärgil. 

• Ärge kasutage seadet vannide, duššide, kraanikausside või muude vedelikuga täidetud 

anumate ligiduses.  

• Kunagi ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse!  

• Kui seade saab märjaks, ei tohi seda paljakäsi puutuda. Eemaldage seade koheselt 

vooluvõrgust.  

• Ärge kasutage märjakssaanud seadet.  

• Kasutage seadet vaid sellises ruumis, mille temperatuur on üle külmumispunkti.  

• Paigutage seade tasasele ja kindlale aluspinnale., mis on kuumustkannatav.  



 

 

• Ärge paigutage seadet pliidi pinnale.  

• Seadet ei tohi millegagi kinni katta. Jätke seadme ümber piisavalt õhuruumi, et seadme 

tekitatav soojus saaks hajuda.  

• Süttivad materjalid ei tohi asuda vooluvõrku ühendatud seadme vahetus läheduses.  

• Hoidke seadet kuumuskiirguse / tulega kokkupuutumise eest. 

•  Vältige puudutamast seadme kuumenevaid osi.  

• Töötava seadme osad muutuvad väga tuliseks.  

• Kuuma vee ja auru tõttu tuleb täidetud kannu tõsta äärmise ettevaatusega.  

• Ärge jätke seadet sisselülitatud olekus järelvalveta.  

• Seadet ei tohi töötavana ühest kohast teise toimetada.  

• Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske seadmel jahtuda.  

• Seadme remonti ei tohi teostada ega seadme korpust avada ükski volitamata isik. Pöörduge 

parandustöödeks tootja poolt volitatud remondiettevõttesse.  

• Eemaldage seade vooluvõrgust kohe, kui avastate mingi seadmerikke. Seadet ei tohi 

kasutada, kui seade, selle juhe või pistik on vigased. 

• Enne kasutamist tuleb veenduda, et seadme kasutuskoha vooluvõrgu andmed on seadme 

tüübisildil toodud andmetele vastavad.  

• Ühendage seade ainult maandatud voolupistikusse.  

• Vajadusel tohib seadet vooluvõrku ühendada sobivate omadustega pikendusjuhtme 

vahendusel. Kasutatavad juhtmed tuleb alati täispikkuses lahti kerida.  

• Lisakaitse jaoks võib paigaldada jääkvoolukaitse seadme poolt kasutatavale vooluringile. 

Küsige selle kohta nõu oma elektripaigaldusspetsialistilt.  

• Seade pole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu. 

• Ärge liigutage seadet, tõmmates seda juhetpidi. Juhe ei või olla sõlmes. Vältige juhtme 

paigutamist selliselt, et see ripub üle lauaääre ja/või sellesse on võimalik takerduda.  

• Ärge kastke juhet, pistikut ega seadet ennast vette ega muusse vedelikku.  

• Seadet ei tohi jätta töötama ilma järelvalveta. 

 

ALUSTAMINE 

Esmasel kasutuselevõtul keetke seadmest mõned korrad läbi puhast joogivett. Ärge kasutage 

seejuures filtrit ega kohvipulbrit. Visake esimene keeduvesi ära, ärge tarvitage seda toiduks. Pühkige 

seadme osad puhtaks. 

 

KASUTAMINE 

Masina kaant ei tohi kohvivalmistamise protsessi käigus avada. Veemahutit ei tohi täita üle 

maksimummärgistuse. Seadet ei tohi käivitada kuivana (ilma veeta veemahutis). Ärge ületage 

veemahuti maksimummärgistust. Vett peab mahutis olema vähemalt üle minimaalse märgistuse. 

Kasutage keetmiseks vaid külma kraanivett. Ärge kasutage gaseeritud vett ega muid vedelikke. 

Kasutage kohvimasinas sobiva suurusega paberist kohvifiltreid (1x4).  

Avage veemahuti kaas. Täitke mahuti veega, järgides mahuti veetaseme skaala minimaalse ja 

maksimaalse koguse märgistust. Sulgege veemahuti kaas. Avage kohvifiltri hoidiku kate. Paigutage 

sobiv paberfilter hoidikusse. Pange filtrisse soovitud kogus kohvipulbrit. Sulgege kohvifiltri hoidiku 

kate. Asetage kann filtrihoidiku alla soojendusalusele. Ühendage seadme pistik elektrikontakti. 

Lülitage kohvimasin sisse vastavast lülitist. Märgutuli süttib põlema. Seade alustab kohvi 

valmistamist. Kui kohv on valmis, jääb masin soojashoidmise režiimile.  

Väljalülitamiseks seadke kohvimasina lüliti teise asendisse (0). Märgutuli kustub ära. Eemaldage 

seade vooluvõrgust. Laske seadmel jahtuda. 



 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Enne puhastamist peab seade olema välja lülitatud.  

Eemaldage seadme pistik vooluvõrgust ja oodake seadme jahtumist. Kunagi ärge kastke seadet vette 

ega muudesse vedelikesse! Seadet ei tohi pesta nõudepesumasinas. Ärge kasutage seadme 

puhastamiseks kangeid puhastuskemikaale ega abrasiivaineid. Ärge kasutage seadme puhastamiseks 

midagi teravat. Ärge remontige seadet omal käel. Kui seade ei tööta, pöörduge tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse.  

Seadme välispinda puhastatakse ainult pehme ja veidi niiske lapiga. Kuivatage põhjalikult. Peske 

kohvikannu sooja vee ja nõudepesuainega. Loputage voolava vee all. Kuivatage kohvikann hoolikalt. 

 


