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OSAD JA FUNKTSIOONID

MÄRKUS. 1 tassitäie vaikimisi maht = ligikaudu 147 ml.

1 Veepaagi kaas

2 Veepaagi käepide

3 Veepaak

4 Kaabli hoidmiskoht (ei ole pildil näha)

5 Kohvi valmistamise/peatamise nupp

6 Soojendusplaat

7 Klaaskann

8 Kannu käepide

9 Kannu kaas

10 Kohvi valmistamise anum

11 Kuldset värvi filter

12 Kohvilusikas

13 Kohvipea

14 Kohvi valmistamise anuma kaas

15 Auto 1 või Auto 2 ikoon

16 Soojendusfunktsiooni järelejäänud aja 
ikoon

17 Juhtpaneel

18 Puhastamise ikoon

19 Kange kohvi ikoon

20 Kohvi valmistamise ikoon

21 Kell

22 Soojendusplaadi madal temperatuur

23 Soojendusplaadi kõrge temperatuur

Auto 12 

AM
PM

X

Auto 1
Auto 2H

Min

Auto 12 12 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min
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TOOTE OHUTUS

Sinu ja teiste ohutus on ülimalt olulised.
Oleme nii juhendis kui ka seadmel kasutanud võimlikult palju ohutussõnumeid. 
Loe need läbi ja järgi neid alati.

See on ohusümbol.
Sümbol annab märku võimalikust ohust, mis võib põhjustada sinu 
või teiste surma või vigastuse.
Kõigil ohutussõnumitel on ohusümbol ja sõna „OHT“ või „HOIATUS“. 
Need sõnad tähistavad järgnevat.

Võid saada surma või tugevalt vigastada, 
kui sa ei järgi kohe juhiseid.

Võid saada surma või tugevalt 
vigastada, kui sa ei järgi juhiseid.

Kõik ohutussõnumid ütlevad, milline on potentsiaalne oht, kuidas vähendada 
vigastuste tõenäosust ja mis juhtub, kui juhiseid ei järgita.

OHT

HOIATUS

OLULISED OHUTUSJUHISED
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid ohutusnõudeid, 
sealhulgas järgmiseid.

1. Lugege läbi kõik juhised. Seadme väärkasutus võib põhjustada kehavigastuse.
2. Ainult Euroopa Liidus: Piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega 

või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud tohivad seadet kasutada ainult 
järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama 
ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi 
seadmega mängida.

3. Ainult Euroopa Liidus: Lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja selle 
toitekaabel laste käeulatusest väljas.

4. Ärge katsuge kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.
5. Ärge kasutage mis tahes seadet, kui selle toitekaabel või pistik on kahjustunud, 

seadme töös esineb tõrkeid, kui see on maha kukkunud või muul moel 
kahjustada saanud. Viige seade ülevaatamiseks, parandamiseks või 
seadistamiseks lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

6. Kaitske ennast tulekahju, elektrilöögi ja vigastuste eest ning ärge asetage seadet 
vette ega mis tahes teise vedelikku.

7. Seadme mitte-kasutamisel ja enne puhastamist eemaldage pistik pistikupesast. 
Enne osade kinnitamist, eemaldamist ja enne seadme puhastamist laske 
seadmel täielikult maha jahtuda.

8. Kui seadet kasutavad lapsed või selle läheduses on lapsi, tuleb tagada pidev 
järelevalve.

9. Ärge laske toitekaablil üle laua või tööpinna serva rippuda ega kuumade pindade 
vastu minna.
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TOOTE OHUTUS
10. Seda seadet ei tohi kasutada piiratud sensoorsete, füüsiliste või vaimsete 

võimetega (sh lapsed) ega vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud, välja arvatud 
juhul kui nende ohutuse eest vastutav isik neid juhendab või seadme kasutamist 
jälgib.

11. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei hakkaks.
12. Ärge asetage seadet gaasipõleti või pliidi peale ega nende lähedusse ega sooja 

ahju.
13. Selliste lisade kasutamine, mida KitchenAid ei ole soovitanud või müünud, võib 

põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastuse.
14. Ärge kasutage seadet välitingimustes.
15. Kasutage seadet ainult eesmärgipäraselt.
16. Ärge kasutage seadet, kui kannu kaas ei ole korralikult kinni.
17. Komplektis olev kann on mõeldud kasutamiseks koos selle seadmega. Seda ei 

tohi kasutada pliidil ega mikrolaineahjus.
18. Ärge asetage kuuma kannu märjale või külmale pinnale.
19. Vooluvõrgust eemaldamiseks vajutage nuppu , seejärel eemaldage pistik 

pistikupesast.
20. Põletuste vältimiseks ärge tõstke kohvi valmistamise ajal kaant üles.
21. Ärge kasutage katkist või lahtise käepidemega kannu.
22. Ärge puhastage kannu abrasiivainetega, terasharjade või teiste abrasiivsete 

materjalidega.
23. Ärge täitke veepaaki üle maksimaalse joone.
24. Ärge täitke klaaskannu üle. Kui klaaskann on liiga täis, võib kohvi üle ääre joosta.
25. Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja teistes sarnastes 

kohtades, näiteks: 
– töötajate köögialal poodides, talumajapidamistes, kontorites või teistes töökohtades; 
– talumajapidamistes; 
– klientidele hotellides, motellides ja teistes majutusasutustes; 
– hommikusöögiga majutusasutustes.

26. Juhised toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamiseks leiate osast „Hooldus 
ja puhastamine”.

27. Ohu vältimiseks peab kahjustada saanud toitekaabli välja vahetama tootja, 
teeninduskeskuse klienditeenindaja või vastava väljaõppe saanud isik.

28. Kütteelemendi pind on pärast seadme kasutamist kuum. Ärge katsuge kuuma 
pinda. Kasutage käepidemeid.

29. Lapsed ei tohi ilma järelvalveta masinat puhastada ega hooldada.
30. Kohvimasinat ei tohi kasutamise ajaks kappi paigutada.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

W11382897A_ET.indd   4 7/3/2019   10:14:23 AM



E
E

ST
I

5

TOOTE OHUTUS
NÕUDED ELEKTRISÜSTEEMILE

HOIATUS

Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud 
pistikupesasse.

Ärge eemaldage maandusharu.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib 
põhjustada eluohtliku õnnetuse, 
tulekahju või elektrilöögiohu.

Pinge: 220–240 V

Sagedus: 50–60 Hz

Võimsus: 1100 W

MÄRKUS: Kui pistik ei sobi pistikupessa, 
võtke ühendust kvalifitseeritud 
elektrikuga. Ärge mingil juhul 
modifitseerige pistikut. Ärge kasutage 
adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui 
toitekaabel on liiga lühike, siis 
laske kvalifitseeritud elektrikul või 
hooldustehnikul uus pistikupesa seadmele 
lähemale paigaldada.

Toitekaabel ei tohi rippuda üle laua 
või tööpinna serva, kus lapsed saavad 
kaablist tõmmata või keegi võib selle 
taha komistada.

ELEKTRISEADMETE JÄÄTMETE KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Pakkematerjali kasutuselt kõrvaldamine

Pakkematerjal on 100% ümbertöödeldav 
ja tähistatud ümbertöödeldava materjali 
sümboliga . 
Seetõttu tuleb pakendi erinevad osad 
kasutuselt kõrvaldada vastutustundlikult 
ja jäätmekäitlust reguleerivaid kohalikke 
eeskirju järgides.

Toote kasutuselt kõrvaldamine

– Seade kannab tähistust kooskõlas 
Euroopa direktiivi 2012/19/EL (elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmed) (WEEE) 
sätetega.

– Tagades seadme nõuetekohase 
kasutuselt kõrvaldamise, aitate vältida 
selle ebasobivast kõrvaldamisest tekkida 
võivaid negatiivseid tagajärgi keskkonnale 
ja inimeste tervisele.

– Tootel või selle dokumentides sisalduv

 sümbol       näitab, et seda ei tohi 
käidelda olmejäätmena, vaid see tuleb viia 
vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete 
kogumispunkti.

Kui soovite saada lisateavet toote käitlemise, 
utiliseerimise ja ümbertöötlemise kohta, 
pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmeprügi 
äraveoga tegeleva ettevõtte või kaupluse 
poole, kust toote ostsite.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

See seade on kujundatud, konstrueeritud ja turustatud kooskõlas järgmiste direktiivide 
ohutusnõuetega: 2014/35/EL, 2014/30/EL, 2009/125/EÜ ja 2011/65/EL (RoHS direktiiv).
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HOIATUS

Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud 
pistikupesasse.

Ärge eemaldage maandusharu.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib 
põhjustada eluohtliku õnnetuse, 
tulekahju või elektrilöögiohu.

ALUSTAMINE
KELLAAJA SEADISTAMINE

MÄRKUS: Kohvimasina esmakordsel 
sisselülitamisel või pärast elektrikatkestust 
kuvab ekraan kellaaega 12:00.

x

Auto 2Auto 1

H Min

x

Auto 2Auto 1

H Min

x

Auto 2Auto 1

H Min

x

Auto 2Auto 1

H Min

2

Tunni seadistamiseks vajutage nuppu H.  
Tunninäitajad muutuvad iga nupu 
puudutusega; võite ka nuppu pikemalt 
hoida ja kiiresti soovitud numbrini kerida.

Minutite seadistamiseks vajutage nuppu 
Min. Kellaaja salvestamine ja seadistamise 
lõpetamine: oodake 10 sekundit või 
vajutage mis tahes teist nuppu.

Kaablit hoiustatakse aluses. Vajaduse korral 
tõmmake kaablit väljapoole. Ühendage 
pistik maandatud pistikupessa.

1

3
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TOOTE KASUTAMINE

VEEPAAGI TÄITMINE

NÕUANNE: Enne esimese kohvi valmistamist pruulige masinast läbi kaks kannutäit 
värsket jahedat vett ja visake see minema.

Auto 12 

AM
PM

X

Auto 1
Auto 2

Min

H

Auto 1
Auto 2

Min

H

Auto 1
Auto 2

Min

H

Auto 1
Auto 2

Min

H

Valage puhas vesi veepaaki.  
Jälgige maksimaalse taseme märgistusi. 
Seejärel sulgege kaas.

Tõstke veepaak õrnalt üles. Valage puhas 
vesi veepaaki. Asetage veepaak tagasi.

1

Auto 12 

AM
PM

X

Auto 1
Auto 2H

Min

Asetage kann kohvimasinasse. Veenduge, 
et kannu kaas ja põhi oleksid õigesti oma 
kohal.

MÄRKUS: Lisage veepaaki ainult nii palju vett, kui teil on vaja soovitud koguses kohvi 
valmistamiseks. Kui lisate veepaaki 12 tassitäit vett, valmistab kohvimasin 12 tassitäit kohvi.

1

2

VÕI

KOHVI TUGEVUSE SEADISTAMINE

MÄRKUS: Vaikimisi on seadistatud 
tavalise tugevusega kohv.

NÕUANNE: Väikeste koguste 
valmistamiseks (2–4 tassi) soovitame 
kasutada tugeva kohvi seadistust.

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

1

Tavalise ja tugeva kohvi seadistuse 
vahetamine: vajutage nuppu .
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OLULINE: Ärge kasutage korraga mõlemat tüüpi filtrit. Mõlema filtri kasutamisel võib 
vesi ja kohvi üle anuma ääre voolata.

1

Tõstke kohvi valmistamise anuma kaas üles 
ja eemaldage kohvi valmistamise anum.

Sisestage Gold Tone’i püsifilter või 
paberfilter kohvi valmistamise anumasse.

2

KOHVI VALMISTAMISE ANUMA KOKKUPANEK

TOOTE KASUTAMINE

NÕUANNE: Kohvifiltrit ja -puru saab lisada ka kohvi eemaldamise anumat eemaldamata.

Auto 12 

Asetage anum kohvimasinasse, jälgides 
süvendi asukohta.

4

3

Gold Tone’i püsifilter: lisage kohvipuru. 
Kasutage kohvilusikat.

Näiteks kui soovite valmistada 8 tassitäit 
kohvi, siis lisage kohvipuru kuni 8 tassitäie 
märgistuseni.

Koonusekujuline paberfilter: lisage 
soovitud koguses kohvipuru. Õige koguse 
määramiseks kasutage veepaagi tagaküljel 
olevat kohvipuru lisamise tabelit. Paberi 
eelniisutamine ei ole vajalik.

VÕI

3

Auto 12 

AM
PM

X

Auto 1
Auto 2H

Min
Enne kohvi valmistamist veenduge, 
kas kohvi valmistamise anuma kaas on 
korralikult kinni.

5

Süvend

Pikendatud 
ääris
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Teie kohvimasinal on kaks automaatse seadistuse valikut. Auto Set 1 ja Auto Set 2 võimaldavad 
teil määrata kohvi valmistamise aja kahele korrale päevas või nädalas. 
Kui soovite, võite automaatset seadistust Auto Set 1 kasutada tööpäevade jaoks ja seadistust 
Auto Set 2 nädalavahetuse jaoks. Või seadistust Auto Set 1 hommikukohvi valmistamiseks ja 
seadistust Auto Set 2 õhtukohvi jaoks.

MÄRKUS. Kohvimasina esmakordsel sisselülitamisel või pärast elektrikatkestust kuvab 
ekraan kellaaega 12:00.

OLULINE. Enne automaatsete seadistuste Auto Set 1 või Auto Set 2 määramist 
veenduge, kas masina kellaaeg on õige, järgides jaotise „Kellaja seadistamine“ juhiseid.

TOOTE KASUTAMINE
AUTOMAATSETE SEADISTUSTE AUTO SET 1 JA AUTO SET 2 
PROGRAMMEERIMINE

OLULINE. Enne automaatse seadistuse funktsiooni kasutamist määrake õige aeg, 
järgides jaotise „Kellaja seadistamine“ juhiseid.

MÄRKUS. Standardne aeg ühe kannutäie kohvi (12 tassitäit) valmistamiseks on ligikaudu 
10 minutit.

NÕUANNE. Automaatse seadistuse Auto Set 1 või 2 aja tühistamine: vajutage uuesti 
automaatse seadistuse nuppu Auto 1 või Auto 2 või vajutage nuppu .

Auto 1

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Auto 1 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

1
Auto 1 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Auto 1 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Minutite määramiseks vajutage nuppu Min. 
Tunninäidud jäävad põlema ja minutinäidud 
hakkavad vilkuma.

Automaatse seadistuse Auto Set 1 
või Auto Set 2 kellaaja salvestamine 
ja seadistamise lõpetamine: oodake 
10 sekundit või vajutage mis tahes teist 
nuppu. Automaatse seadistuse Auto 1 
või 2 indikaator jääb põlema ja ekraanil 
kuvatakse taas praegust kellaaega.

2

Vajutage ühe korra automaatse seadistuse 
nuppu Auto1 või Auto 2. Automaatse 
seadistuse Auto 1 või 2 indikaator vilgub 
ja ekraanil kujutatud kellaaja asemel 
kuvatakse automaatse seadistuse Auto 
Set 1 või 2 kellaaega (vaikimisi seadistatud 
aeg on 12:00).

Automaatse kohvi valmistamise aja 
määramine: tunni määramiseks vajutage 
nuppu H. Tunninäitajad muutuvad iga nupu 
puudutusega; võite ka nuppu pikemalt 
hoida ja kiiresti soovitud numbrini kerida.
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Nende sammudega saate salvestada automaatse seadistuse Auto Set 1 või 2 aja pärast 
seda, kui olete järginud jaotise „Automaatsete seadistuste Auto Set 1 ja Auto Set 2 
programmeerimine“ juhiseid.

Auto 1

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Vajutage automaatse seadistuse nuppu 
Auto 1 või Auto 2. Automaatse seadistuse 
Auto 1 või 2 indikaator vilgub ja ekraanil 
kuvatakse eelnevalt määratud automaatse 
seadistuse Auto 1 või 2 aega. 

1
Auto 1 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Kellaaja salvestamine ja seadistamise 
lõpetamine: oodake 10 sekundit 
või vajutage mis tahes teist nuppu. 
Automaatse seadistuse Auto 1 või 
2 indikaator jääb põlema ja ekraanil 
kuvatakse taas praegust kellaaega.

2

TOOTE KASUTAMINE
EELNEVALT PROGRAMMEERITUD AUTOMAATSE SEADISTUSE AUTO SET 
1 VÕI 2 KELLAAJA KASUTAMINE

OLULINE. Iga vajutusega saate valida soojendusplaadi temperatuuri hoidmise aja 
10 kuni 40 minutiks (10-minutiliste sammudega).

MÄRKUS. Kui soojendate kohvi pikema aja jooksul, lisab see kohvile kibedat maitset. 
Soovitame kohvi tarbida võimalikult kiiresti pärast kohvivalmistustsükli lõppu.

SOOJENDUSPLAADI TEMPERATUURI JA TAIMERI FUNKTSIOONI 
SEADISTAMINE

Auto 1 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

1

Soojendusplaadi temperatuuri 
seadistamine: vajutage nuppu . 

Nupuvajutusega saate valida kas madala 
temperatuuri „ “ või kõrge temperatuuri 
„ “.

MÄRKUS. Vaikimisi on kohvimasina soojendusplaadi temperatuur seadistatud kõrgele.

Auto 1 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Auto 1 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

2

Minutite seadistamiseks vajutage nuppu 
Min.

Kellaaja salvestamine ja seadistamise 
lõpetamine: oodake 10 sekundit või 
vajutage mis tahes teist nuppu.
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„PEATA JA VALA“ FUNKTSIOON

„Peata ja vala“ funktsioon võimaldab teil eemaldada kohvikannu ja valada endale tassitäie 
kohvi selle valmistamise tsükli ajal. Kui kann on eemaldatud, peatab spetsiaalne klapp kohvi 
valmistamise anumast voolava kohvi. Kuid kohvi valmistamine ise ei lõppe.

Seepärast asetage kohvikann 25 sekundi jooksul tagasi, sest muidu hakkab üleliigne vesi ja 
kohvipuru kohvi valmistamise anumast välja voolama.

NÕUANNE. Kohvi valmistamise anuma 
avamine kohvi valmistamise tsükli ajal 
segab protsessi ja muudab kohvi maitset.

Auto 12 

AM
PM

x

Auto SetHour

Bold

Clean

Minute

Brew/Cancel

Auto 12 
x

Auto
H

M

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Auto  1 

Kohvi valmistamise alustamiseks vajutage 
seadme küljel või ees olevat nuppu .

Auto 12 

AM
PM

X

Auto 1
Auto 2H

Min

Auto 12 12 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Kohvimasin teeb 3 piiksu, kui 
kohvivalmistustsükkel on läbi.  
Seejärel aktiveerub eelnevalt määratud 
ajaga soojendusrežiim.

Auto 12 

AM
PM

x

Auto SetHour

Bold

Clean

Minute

Brew/Cancel

Auto 12 
x

Auto
H

M

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Auto  1 

Pärast soojendusrežiimi lõppu lülitub 
kohvimasin automaatselt välja ja kostub 
üks pikk piiks. Kohvi valmistamise või 
soojendusrežiimi lõpetamiseks vajutage 
ühe korra nuppu .

2

OLULINE. Enne uue kohvi valmistamise 
tsükli alustamist laske kohvimasinal 
5 minutit jahtuda.

KOHVI VALMISTAMINE
1

3
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HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Auto 12 

AM
PM

X

Auto 1
Auto 2H

Min

Nõudepesumasinakindlad, ainult ülemisel 
restil: kohvi valmistamise anum ja Gold 
Tone’i püsifilter. 
Kohvipea puhastamiseks kohvipritsmetest 
kasutage niisket lappi.

Peske käsitsi sooja seebiveega. Kuivatage 
põhjalikult: kann ja veepaak.

Aja jooksul ladestub kohvimasinasse vees olev katlakivi, vähendades kohvi valmistamise 
tõhusust ja kohvi kvaliteeti. Pärast 100 tsüklit hakkab ekraanil vilkuma puhastamise ikoon ( ). 
Siis ongi aeg kohvimasin katlakivist puhastada.

Auto 12 
x

Auto
H

M

Auto 12 

AM
PM

X

Auto 1
Auto 2H

Min

Auto 12 
x

Auto
H

M

Auto 12 

AM
PM

X

Auto 1
Auto 2H

Min

Tühjendage kohvi valmistamise anum.

2

Täitke veepaak 1,4 l äädika (6 tassitäit) ja 
1,4 l (6 tassitäit) külma veega.

Külm vesi

Äädikas

Auto 1 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Auto 1 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Vajutage nuppu . Seejärel vajutage mis 
tahes  nuppu, et alustada puhastustsüklit. 
Pärast puhastustsükli lõppu (ligikaudu 
30 minutit), kostub 3 piiksu ja  puhastamise 
ikoon ( ) kustub.

Auto 12 

AM
PM

x

Auto SetHour

Bold

Clean

Minute

Brew/Cancel

Auto 12 
x

Auto
H

M

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Auto  1 

Viige läbi 2–3 külma vee tsüklit (pärast 
puhastustsükli tegemist).

3 4

1

MÄRKUS. Enne kohvimasina puhastamist laske sel maha jahtuda ja eemaldage pistik 
pistikupesast.

LADESTUNUD KATLAKIVI EEMALDAMINE ÄÄDIKAGA
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TÕRKEOTSING

Probleem Lahendus

Ekraanil ei kuvata midagi

Veenduge, et kohvimasin oleks ühendatud maandatud 
pistikupesaga. Kui on, siis kontrollige, et vooluring oleks 
suletud ja kohvimasina vooluring oleks ühendatud kaitsme 
või vooluringikatkestiga.

Kohvimasin kasutab kohvi 
valmistamiseks ainult osa veest Kohvimasin vajab kohest katlakivist puhastamist. Lugege 

jaotist „Hooldus ja puhastamine“.
Kohvimasin valmistab kohvi 
kauem kui tavaliselt
Kohvimasinast kostub 3 kiiret 
helisignaali Veepaagis ei ole vett. Lugege jaotist „Veepaagi täitmine“.

Ekraanil kuvatakse teadet „Er1“ 
ja kohvimasinast kostub 1 
helisignaal:

Mõni nupp võib kinni olla. Eemaldage pistik pistikupesast 
ja vajutage iga nuppu mitu korda. Ühendage pistik 
pistikupessa. Kui ekraanil kuvatakse taas teadet „Er1“, siis 
korrake protseduuri.

Kohvi voolab kohvi valmistamise 
anumast välja

Kohvi valmistamise anum ei ole õigesti paigaldatud.  
Lugege jaotist „Kohvi valmistamise anuma kokkupanek“.
Kohvi valmistamise anumasse on lisatud liiga palju kohvipuru.
Nii Gold Tone’i püsifilter kui ka paberfilter olid kasutusel.

Vesi tuleb kohvimasina tagant välja. Veepaaki on lisatud liiga palju vett.

Kui te ei leia probleemile lahendust, siis vaadake jaotist „Tootegarantii ja klienditeenidus“. Ärge 
viige kohvimasinat edasimüüja juurde. Edasimüüjaid ei paku vastavat teenust.

HOIATUS
Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud pistikupesasse.

Ärge eemaldage maandusharu.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib põhjustada eluohtliku õnnetuse, 
tulekahju või elektrilöögiohu.
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TOOTEGARANTII

KITCHENAID EI VASTUTA KAUDSETE KAHJUDE EEST.

©2019 Kõik õigused kaitstud. 
Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Registreerige oma uus KitchenAidi seade nüüd: http://www.kitchenaid.eu/register

TOOTE REGISTREERIMINE

Garantii kestus KitchenAid maksab 
järgmise eest:

KitchenAid ei maksa järgmise 
eest:

Euroopa, Lähis-Ida ja 
Aafrika:  
mudel 5KCM1209 
kaheaastane täielik 
garantii alates 
ostukuupäevast.

Varuosade ja paranduse 
maksumuse eest, millega 
kõrvaldatakse materjali- 
või tootmisvead. 
Teenust peab osutama 
KitchenAidi volitatud 
teeninduskeskus.

A.  Parandustööde eest, kui 
kohvimasinat on kasutatud 
muuks otstarbeks kui 
ettenähtud kasutusviis 
kodumajapidamises.

B.  Kahjustuste eest, mis 
tulenevad õnnetusest, 
seadme muutmisest, väär- 
või kuritarvitusest või 
paigaldusest/kasutusviisist, 
mis on vastuolus kehtivate 
elektrisüsteemi nõuetega.

Ühendkuningriigis ja Iirimaal:  
Küsimuste korral või lähima volitatud hoolduskeskuse leidmiseks võtke ühendust 
allpool toodud aadressil.

MÄRKUS: Kõik hooldusteenused tuleb läbi viia kohalikus volitatud KitchenAidi 
hoolduskeskuses.

Lisateavet saate veebilehelt: 
www.KitchenAid.eu

KLIENDITEENINDUS
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