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OSAT JA OMINAISUUDET
OSAT JA LISÄVARUSTEET

Kahvinsuodattimen 
kahva

Kannu Kannun kahva

Johdon säilytystila 
(pohjan alapuolella)

Virtakytkin 
ja merkkivalo

Jalusta virtajohdolla

Vinopäinen 
puhdistusharja

Kahvimitta

Keitinosan jalusta

Kangassuodatin 
(lisävaruste)

Keitinosa

Ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu sifoniputki
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Kahvinsuodattimen 
siivilä

Keitinosan kahva
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SIFONIKAHVINKEITTIMEN TURVALLISUUS

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET
Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava 
tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet. Laitteen väärinkäyttö voi johtaa 
henkilövahinkoon.

2. Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä käyttökahvoja 
tai -nuppeja.

3. Suojaudu tulipalon, sähköiskun ja loukkaantumisen 
vaaralta välttämällä johdon, pistokkeen ja laitteen 
upottamista veteen tai muuhun nesteeseen. 

4. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset, 
jos heitä valvotaan tai heitä on neuvottu laitteen 
turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät käyttöön 
liittyvät vaarat. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa 
laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei aikuinen 
valvo heitä.

5. Laite ja sen sähköjohto on pidettävä alle 8-vuotiaiden 
lasten ulottumattomissa.

6. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
7. Irrota sifonikahvinkeittimen virtajohto pistorasiasta 

ennen puhdistusta ja silloin, kun laite ei ole käytössä. 
Anna laitteen jäähtyä ennen kuin asennat siihen osia 
tai poistat niitä.

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.
Tässä käyttöohjeessa ja hankkimassasi laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita. 
Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.

Tämä on turvallisuusriskin symboli.

Tämä merkki varoittaa mahdollisista riskeistä, jotka voivat johtaa sinun tai 
muiden kuolemaan tai loukkaantumiseen.

Kaikissa turvaohjeissa on varoituskolmio ja sana ”VAARA” tai ”VAROITUS”. 
Nämä sanat tarkoittavat:

Ohjeen noudattamatta jättäminen 
voi aiheuttaa välittömästi kuoleman 
tai henkilövahingon.

Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, 
jos et noudata ohjeita.

Kaikista turvaohjeista käy ilmi, mikä mahdollinen vaara on, miten voit vähentää 
loukkaantumisen riskiä ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

VAARA

VAROITUS 
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SIFONIKAHVINKEITTIMEN TURVALLISUUS
8. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on 

rikki, jos laite on epäkunnossa, pudonnut tai muuten 
vaurioitunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi, korjattavaksi tai 
toimintojen säätöä varten.

9. Sellaisten lisälaitteiden käyttö, joita laitteen valmistaja 
ei suosittele, saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun 
tai henkilövahingon.

10. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
11. Älä jätä laitteen virtajohtoa roikkumaan pöydän tai 

työtason reunan yli.Älä anna virtajohdon koskettaa 
kuumia pintoja.

12. Älä sijoita laitetta lämpöpatterin, kuuman kaasu- tai 
sähköpolttimen, avotulen tai vastaavan läheisyyteen 
tai kuumaan uuniin.

13. Käytä laitetta ainoastaan sen omaan käyttötarkoitukseen.
14. Älä käytä laitetta ilman, että säiliön (kannun tai 

keitinosan) kansi on kunnolla paikoillaan.
15. Älä täytä säiliötä (kannua) liian täyteen.
16. Säiliö (kannu tai keitinosa) on suunniteltu käytettäväksi 

tämän laitteen kanssa. Sitä ei saa koskaan käyttää 
liedellä eikä mikroaaltouunissa.

17. Älä aseta kuumaa säiliötä (kannua tai keitinosaa) 
märälle tai kylmälle pinnalle.

18. Älä käytä säiliötä (kannua tai keitinosaa), jos se on 
haljennut tai jos sen kahva on löystynyt tai heikentynyt.

19. Älä puhdista säiliötä (kannua tai keitinosaa) 
hankaavilla puhdistusaineilla, teräsvillalla tai 
muilla hankaavilla materiaaleilla.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET
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SIFONIKAHVINKEITTIMEN TURVALLISUUS

HUOM.: Jos käyttäjällä on kehoon asennettu sydämentahdistin/defibrillaattori, 
lääkintälaitteiden valmistajien ohjeiden mukaisesti on suositeltavaa käyttää sifoni
kahvinkeitintä (aivan kuten monia muitakin tuotteita, jotka sisältävät magneetteja) 
varovasti ja vähintään 30 cm:n etäisyydellä kehosta�

SÄHKÖVAATIMUKSET

VAROITUS 

Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun 
pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen 
voi johtaa kuolemaan, tulipaloon 
tai sähköiskuun.

Jännite: 220240 VAC

Taajuus: 50/60 Hertziä

Teho: 1440 Wattia

HUOM.: Sifonikahvinkeittimessä on 
maadoitettu pistotulppa� Sähköiskuvaaran 
välttämiseksi pistoke sopii pistorasiaan 
vain yhdessä asennossa� Ellei pistoke 
sovi pistorasiaan, ota yhteys valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen� Älä tee mitään 
muutoksia pistokkeeseen�

Älä käytä jatkojohtoa� Jos sähköjohto on 
liian lyhyt, pyydä pätevää sähköasentajaa 
tai huoltomiestä asentamaan pistorasia 
laitteen lähelle�
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SIFONIKAHVINKEITTIMEN KÄYTTÖ
SIFONIKAHVIN OMINAISUUDET

Sifonikahvinkeitin, josta käytetään myös 
nimitystä tyhjiökeitin, työntää kuuman 
veden höyrynpaineen avulla kannusta 
sen yläpuolella olevaan keitinkammioon� 
Kun kahvi on keitetty, se valuu tuoreena 
takaisin kannuun�

Sifonikahvinkeitin kyllästää jauhetun kahvin 
kuumalla vedellä tehokkaasti ja tasaisesti 
ja saa lempikahvisi hyvän, voimakkaan 
maun esiin� Kahviaromi ei häviä ilmaan, 
vaan se pysyy kahvinkeittimen sisällä, 
jolloin tuloksena on puhtaalta, raikkaalta ja 
monivivahteiselta maistuva kahvi, jollaista 
ei voi saada tavallisella kahvinkeittimellä�

Perinteinen kahvinkeitto sifonilla
Kahvinvalmistus sifonilla on käsityötä 
vaativa kahvinkeittomenetelmä, jossa 
kahvi kyllästetään vedellä kokonaan� 
Se on perinteisesti monimutkainen ja 
vaikea prosessi, joka vaatii jatkuvaa 
huomiota, tarkkaa ajoitusta ja toistuvia 
lämpötilansäätöjä� Perinteisissä sifoni
keittimissä tarvitaan usein poltin tai 
avotuli, mutta koska niiden käyttö on 
monimutkaista ja hankalaa, kahvin ystävät 
tekevät usein kompromissin ja käyttävät 
tavallista kahvinkeitintä�

KitchenAid-sifonikahvinkeitin 
KitchenAidsifonikahvinkeittimen avulla voit 
nauttia sifonikahvinkeiton upeista aromeista 
sekä helposta valmistusmenetelmästä 
ilman avotulta� KitchenAidsifoni kahvin
keittimellä voit keittää puhtaan ja 
raikkaan makuista kahvia automaattisesti 
pelkällä painikkeen painalluksella ilman 
monimutkaisia valmisteluja tai säätöjä� 
Lisää vain kannuun haluamasi määrä vettä, 
keitinosaan lempikahviasi (jauhettuna) ja 
anna sifoni kahvinkeittimen hoitaa loput! 
Tätä mielenkiintoista kahvinkeittotekniikkaa 
on helppo seurata, joten voit ystäviesi 
kanssa nauttia niin kahvin keittoprosessista 
kuin sen ainutlaatuisesta mausta�
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Saat parhaat tulokset, kun käytät keittiövaakaa ja oheista kaaviota lisätessäsi keitinosaan 
jauhettua kahvia� Lähtökohtaisesti suosittelemme käyttämään keskikarkeaksi tai karkeaksi 
jauhettua kahvia (katso vasemmalla olevaa kuvaa)� Käytä hienompaa tai karkeampaa 
kahvia maun mukaan�

OHJEITA KAHVIN ANNOSTELUUN

*Käytä kannun sivussa olevia asteikkoja.

KUPILLISTA* JAUHATUS VETTÄ  
(g)

KAHVIA 
(g)

KAHVI
MITALLISTEN 

MÄÄRÄ (NOIN)
2 Keskikarkea 

(esimerkki 
jauheen koosta 

vasemmalla)

296 19 3

3 444 28 4,5

4 592 37 6,5

5 739 47 8

6 887 56 9,5

7 1035 65 11

8 1183 74 12,5

SIFONIKAHVINKEITTIMEN KÄYTTÖ

Ennen ensimmäistä käyttökertaa
Ennen sifonikahvinkeittimen ensimmäistä 
käyttökertaa pese kannu, keitinosa, 
keitinosan jalusta, suodatin ja kansi 
kuumalla vedellä ja pesuaineella, huuhtele 
ne sitten puhtaalla vedellä ja kuivaa� 
Älä upota kannua kokonaan veteen äläkä 
käytä hankaavia puhdistusaineita tai 
välineitä, jotta kannu ei vaurioidu�

HUOM.: Sifonikahvinkeittimen kaikki 
osat on pestävä käsin� Älä pese mitään 
kannun, keitinosan, keitinosan jalustan 
tai virtajohdolla varustetun pohjan osaa 
astianpesukoneessa, jotta ne eivät vaurioidu�

Jos käytät lisävarusteena saatavaa 
kangassuodatinta:
Keitä uutta kangassuodatinta ennen 
sen ensimmäistä käyttökertaa puhtaassa 
vedessä viiden minuutin ajan, jotta 
se kutistuu� Kangassuodatin kutistuu 
vielä hieman muutaman seuraavan 
käytön aikana, minkä jälkeen se tuottaa 
parhaimman laatuista kahvia�

VAROITUS 

Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun 
pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen 
voi johtaa kuolemaan, tulipaloon 
tai sähköiskuun.

SIFONIKAHVINKEITTIMEN VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN
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SIFONIKAHVINKEITTIMEN KÄYTTÖ

1

Kääri kangassuodatin 
ruostumattomasta teräksestä 
valmistetun suodatinlevyn 
ympärille ja kiristä keskimmäinen 
ja ulompi nauha paikoilleen 
solmimalla vetonauhat yhteen� 
Aseta suodatinlevy keitinosaan 
tavalliseen tapaan�

2

Kun olet keittänyt kahvin, avaa 
vetonauhat, poista kangassuodatin 
ruostumattomasta teräksestä 
valmistetun suodatinlevyn ympäriltä 
ja poista kahvijäämät huuhtelemalla 
se huolellisesti juoksevan veden alla�

KANGASSUODATTIMEN KÄYTTÖ (LISÄVARUSTE)

HUOM.: Kiristä vetonauhat tiukkaan, 
mutta jätä kuitenkin riittävästi löysää, 
jotta voit irrottaa kangassuodattimen 
kahvinkeiton jälkeen�

HUOM.: Kangassuodattimen 
värjäytyminen on normaalia� 

1

Aseta virtajohdolla varustettu 
pohja tasaiselle, tukevalle alustalle 
ja kytke pistotulppa maadoitettuun 
pistorasiaan� Voit halutessasi 
kääriä johdon ylimääräisen 
osan pohjan alapuolella olevan 
pidikkeen ympärille�

2

Aseta keitinosan jalusta 
tasaiselle, tukevalle alustalle� 
Aseta ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu sifoniputki 
keitinosan jalustaan�
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1

Pidä keitinosaa paikoillaan tarttumalla 
sen kahvaan ja aseta kahvinsuodatin 
keitinosan pohjaan käyttämällä apuna 
kahvinsuodattimen kahvaa� Lukitse 
kahvinsuodatin paikalleen kääntämällä 
sen kahvaa myötäpäivään�

2

Lisää haluamasi määrä jauhettua 
kahvia keitinosaan kahvimitalla 
ja aseta sitten keitinosan kansi 
paikalleen� Lisätietoa on kohdassa 
”Ohjeita kahvin annosteluun” 
sivulla 11�

KAHVIN VALMISTAMINEN

SIFONIKAHVINKEITTIMEN KÄYTTÖ

3

Lisää kannuun haluttu määrä 
puhdasta, suodatettua vettä kannun 
sivussa olevien asteikkojen mukaan� 
Älä täytä kannua liian täyteen, 
jotta työpöydälle ei tule roiskeita�

4 Aseta kannu pohjaan�

HUOM.: Kannun sivussa olevat asteikot 
vastaavat 148 ml:n kuppeja�



10  |  SIFONIKAHVINKEITTIMEN KÄYTTÖ

7
Kun keitetty kahvi on valunut kokonaan 
kannuun, irrota keitinosa kannusta ja 
aseta se keitinosan jalustaan� 

8
Irrota kansi keitinosasta, aseta se 
kannuun ja lukitse se paikalleen 
kääntämällä sitä myötäpäivään� 
Kahvi on nyt valmis tarjoiltavaksi�

SIFONIKAHVINKEITTIMEN KÄYTTÖ

HUOM.: Keitetyn kahvin määrä voi olla 
hieman pienempi kuin kannuun lisätyn 
veden määrä, mikä johtuu luonnollisesta 
haihtumisesta kahvinkeiton aikana� 
Tämä on täysin normaalia�

TÄRKEÄÄ: Suosittelemme juomaan 
kahvin puolen tunnin sisällä keittämisestä, 
koska sen maku ja laatu ovat tällöin 
parhaimmillaan� Kannussa olevaa keitettyä 
kahvia ei saa kuumentaa uudelleen, jotta 
keitinosa ei vaurioidu�

5

Poista keitinosa keitinosan jalustasta 
ja aseta se kannuun siten, että 
kahva on kannun kahvan oikealla 
tai vasemmalla puolella� Käännä 
keitinosan kahvaa, kunnes se 
on kannun kahvan kohdalla ja 
lukittuu paikalleen�

6
Aloita kahvin valmistusjakso painamalla 
virtakytkin alaasentoon� Merkkivalo 
syttyy ja vesi alkaa kuumeta�

HUOM.: Sifonikahvinkeittimessä on 
kaksoislukkojärjestelmä, joka lukitsee 
keitinosan paikalleen mekaanisesti ja 
magneettisesti�

HUOM.: Virta katkaistaan virtakytkimestä 
automaattisesti valmistusjakson aikana� 
Älä irrota keitinosaa tässä vaiheessa, 
koska jakso ei ole vielä päättynyt� 
Anna kaiken kahvin valua kannuun�
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1

Anna sifonikahvinkeittimen jäähtyä� 
Kaada sitten käytetyt kahvinporot 
roskakoriin� Irrota keitinosan sivuille 
jääneet kahvinporot napauttamalla 
keitinosaa kevyesti kämmenellä�

2

Avaa kahvinsuodattimen lukitus 
ja irrota se kääntämällä kahvin
suodattimen kahvaa vastapäivään� 
Pese kahvinsuodatin sitten 
lämpimällä, juoksevalla vedellä� 
Anna sen kuivua�

3

Peitä ruostumattomasta teräksestä 
valmistetun sifoniputken alaosa 
kämmenellä� Huuhtele keitinosaan 
jääneet kahvinporot pois lisäämällä 
keitinosaan kuumaa hanavettä ja 
pyörittelemällä sitä keitinosassa�

4

Pidä ruostumattomasta teräksestä 
valmistettua sifoniputkea tiskialtaan 
päällä ja anna keitinosassa olevan 
veden ja kahvinporojen valua pois� 
Toista vaiheet 3 ja 4 tarpeen mukaan�

HOITO JA PUHDISTUS
SIFONIKAHVINKEITTIMEN JA SEN LISÄVARUSTEIDEN PUHDISTUS

Jos käytät lisävarusteena saatavaa kangassuodatinta:
Huuhtele suodatin käytön jälkeen kuumalla vedellä� Purista ylimääräinen vesi pois ja 
ripusta suodatin kuivumaan, jotta se kuivuu läpikotaisin käyttökertojen välillä�

HUOM.: Kangassuodattimen voi steriloida säännöllisin väliajoin tai tarpeen mukaan 
keittämällä sitä viiden minuutin ajan ja antamalla sen sitten kuivua�

Vaihda kangassuodatin uuteen, kun keitetyn kahvin täyteläisyys alkaa heiketä�
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7
Huuhtele kannen sisäpuoli juoksevalla 
vedellä jokaisen käyttökerran 
jälkeen� Tue kansi sivulta ja anna 
sen kuivua kokonaan�

8
Huuhtele keitinosan jalustan sisäpuoli 
vedellä jokaisen käyttökerran 
jälkeen� Anna sen kuivua�

HOITO JA PUHDISTUS

5

Puhdista keitinosa vielä vinopäisellä 
harjalla, kuumalla vedellä ja 
pesuaineella ja huuhtele se 
sitten puhtaalla vedellä� Anna 
kuivua kansi irrotettuna tai kuivaa 
pehmeällä liinalla�

6

Puhdista kannu vinopäisellä harjalla, 
kuumalla vedellä ja pesuaineella ja 
huuhtele se sitten puhtaalla vedellä� 
Anna kuivua kansi irrotettuna 
tai kuivaa sisäpuolelta varovasti 
pehmeällä liinalla�

TÄRKEÄÄ: Älä upota kannua veteen, 
jotta se ei vaurioidu�
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VIANETSINTÄ

1. Jos merkkivalo ei pala: 
• Varmista, että sifonikahvinkeittimen 

virtajohto on kytketty maadoitettuun 
pistorasiaan� Jos näin on, varmista 
laitteen virransaanti tarkistamalla 
sulake tai sen virtapiirin katkaisin, 
johon sifonikahvinkeitin on kytkettynä�

Jos ongelmaa ei saada korjattua:  
Viittaa lukuun “Takuu ja huolto”� Älä 
palauta sifonikahvinkeitintä jälleenmyyjälle, 
sillä jälleenmyyjällä ei ole huoltopalvelua�

VAROITUS 

Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun 
pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen 
voi johtaa kuolemaan, tulipaloon 
tai sähköiskuun.

2. Jos vesi ei virtaa kannusta ylös keitinosaan:
• Tarkista, että kannuun on lisätty vettä�
• Tarkista, että virtakytkin on Päällä

asennossa ja että merkkivalo palaa�
• Tarkista, että virtajohto on kytketty�
• Tarkista, että keitinosa on asennettu 

kannuun oikein ja että keitinosan ja 
kannun kahvat ovat kohdakkain�

3. Jos kannussa on kahvinporoja:
• Tarkista, että kahvinsuodatin on 

lukittuna paikalleen� 
4. Jos kahvia ei valu keitinosasta kannuun:

• Kahvi voi olla liian hienoksi jauhettua, 
jolloin se on voinut tukkia suodattimen�

• Tarkista, että keitinosa on asennettu 
kannuun oikein ja että keitinosan ja 
kannun kahvat ovat kohdakkain�

5. Jos kahvia vuotaa keitinosan yläosasta 
keiton aikana:
• Älä täytä kannua liian täyteen� 

Älä ylitä ”8 kuppia / max” viivaa�
• Älä keitä kannussa olevaa aiemmin 

keitettyä kahvia uudelleen� Jos kahvi 
keitetään uudelleen, se voi vuotaa 
keitinosan yläosasta�
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TAKUU JA HUOLTO
KITCHENAIDSIFONIKAHVINKEITTIMEN TAKUU

KITCHENAID EI VASTAA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

© 2015� Kaikki oikeudet pidätetään� 
Muutokset määrittelyihin ovat mahdollisia ilman ilmoitusta�

Takuuajan pituus: KitchenAid korvaa: KitchenAid ei korvaa:

Eurooppa, Lähi-itä 
ja Afrikka: 
5KCM0812
Kahden vuoden 
täydellinen takuu 
ostopäivästä lukien.

Varaosat ja korjauskulut 
laitteen materiaaliin 
ja sen valmistukseen 
liittyvissä vioissa. 
Huoltotyöt tulee teettää 
valtuutetussa KitchenAid-
huoltoliikkeessä.

A.  Korjausta, joka on 
aiheutunut sifonikahvin-
keittimen käyttämisestä 
muuhun kuin normaaliin 
kotitaloudessa tapahtuvaan 
juoman valmistukseen.

B.  Onnettomuuden, 
muutosten, väärinkäytön 
ja vahingoittamisen tai 
paikallisista sähköasennus-
säädöksistä poikkeavan 
asennuksen/käytön 
aiheuttamia vahinkoja.

HUOLTOLIIKKEET

Kaikkeen huoltoon tulee käyttää 
alueenne valtuutettua KitchenAid
huoltoliikettä� Ottakaa yhteyttä myyjään, 
jolta hankitte laitteen, jotta saisitte 
lähimmän valtuutetun KitchenAid
huoltoliikkeen yhteystiedot�

Piketa Oy
PL 420 / Rautatienkatu 19
33101 / 33100 Tampere
FINLAND
KitchenAid Palvelunumero: 032333280
www.piketa.fi
piketa@piketa.fi

Lisätietoja on verkkosivustossa:
www.KitchenAid.eu 
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