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DELAR OCH FUNKTIONER
DELAR OCH TILLBEHÖR

Bryggkanna i glas

Sil i rostfritt stål

Silens lock

Yttre lock

Silens handtag

Handtag för 
bryggkanna

Rostfri kran

Underifrån 
(med bakstycket borttaget)

Bakstycke

Prydnadsband

Påfyllningsriktlinje 
för kaffe
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR COLD BREW-KAFFEBRYGGAREN

VIKTIGA 
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av apparater ska alltid grundläggande 
säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner. Om apparaten används felaktigt 
kan det leda till personskada.

2. Den här apparaten är inte avsedd att användas 
av personer med fysiska, sensoriska eller mentala 
handikapp eller andra (såsom barn) som saknar 
erfarenhet eller kunskap såvida inte dessa övervakas 
eller handleds av någon säkerhetsansvarig.

3. Barn ska hållas under uppsikt så att apparaten inte 
används som leksak.

4. Använd inte en apparat som det uppstått tekniskt fel på 
eller som skadats på något sätt. Lämna in apparaten till 
närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, 
reparation eller justering.

5. Använd inte apparaten utomhus.
6. Använd inte nära eller på en varm gas- eller elspis 

eller i en varm ugn.
7. Använd inte maskinen till något annat än den är 

avsedd för.
8. Använd inte kaffebryggaren om locket inte är 

ordentligt stängt.
9. Använd inte kaffebryggaren om handtaget är löst 

eller försvagat.
10. Rengör inte kaffebryggaren med slipande rengörings-

medel, stålull eller andra slipande material.
11.  Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk 

inomhus. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.
12. Fyll inte på kaffebryggaren över gränsen.
13. Använd endast grovmalet kaffe.
14. Placera kaffebryggaren på en halksäker yta.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER
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KALLBRYGGT KAFFE

Med den klassiska metoden för kallbryggt kaffe (cold brew) 
använder man grovmalet kaffe som har stått i kallt vatten 
i 12–24 timmar� Den här bryggningsmetoden utan värme 
ger en jämn, balanserad smak som är mindre bitter�
KitchenAids Cold Brew-kaffebryggare gör cirka 840 ml 
kaffekoncentrat� 
När du serverar din kallbryggda dryck rekommenderar 
vi att du använder ett förhållande på 1:3 mellan kaffe och 
vatten/mjölk� Det innebär att du tar 1 del kaffekoncentrat 
till 3 delar vatten eller mjölk� 

Exempel på rekommenderat 
grovmalet kaffe�

INTRODUKTION TILL KALLBRYGGNING

KALLBRYGGT TE

Cold Brew-kaffebryggaren kan även användas för att göra tekoncentrat (ungefär 
960–1 020 ml)� Kallbryggt te ska ligga i kallt vatten i 6–12 timmar� 
När du serverar ditt te rekommenderar vi ett förhållande på 1:7 mellan te och vatten� 
Det innebär att du tar 1 del tekoncentrat till 7 delar vatten� 
Få det kallbryggda teet så som du vill ha det genom att blanda koncentratet med is, 
vatten, mjölk eller sötningsmedel�
TIPS: Ju längre teet får dra och ju mer te du använder, desto bittrare blir den färdiga drycken�

RECEPT MED KAFFEKONCENTRAT

60 ml 
kaffekoncentrat +

Kallt kaffe: 180 ml kallt vatten eller 
mjölk. Tillsätt is/sötningsmedel efter 
egen smak.

Varmt kaffe: 180 ml hett vatten. 
Tillsätt mjölk/sötningsmedel efter 
egen smak.

1

2

3

4

Koncentrat

Vatten 
eller 
mjölk

Justera mängden kaffekoncentrat för att få den smak 
du vill ha�

RECEPT MED TEKONCENTRAT

30 ml tekoncentrat +

Kallt te: 210 ml kallt vatten. Tillsätt 
is/sötningsmedel efter egen smak.

Varmt te: 210 ml hett vatten. Tillsätt 
mjölk/sötningsmedel efter egen smak.

1
2
3
4
5
6
7
8

Koncentrat

Vatten

Justera mängden tekoncentrat för att få den smak 
du vill ha�
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ANVÄNDA DIN COLD BREW-KAFFEBRYGGARE

VIKTIGT: Innan du använder kaffebryggaren ska du handdiska alla delar i varmt vatten 
och diskmedel� Se till att du sköljer kaffeslangen och låter den rinna av innan användning� 
Låt alla delar torka grundligt� För att undvika att något skadas ska du inte diska i maskin�

ANVÄNDA COLD BREW-KAFFEBRYGGAREN

OBS: Höjden på det malda kaffet i förhållande till påfyllningsriktlinjen kan variera 
beroende på kaffets rostning� 250 gram av en ljus rostning kan vara under linjen, 
medan en mörk rostning kan vara ovanför linjen�

TIPS: Om du vill göra te lägger du 120 gram teblad i silen�

OBS: Den del i kaffets bryggprocess när 
gaser från kaffet frigörs då vatten träffar 
det kallas för ”blomningen”, eftersom 
det får kaffet att växa och stiga� 

1
Sätta ihop kaffebryggaren: Sätt det 
yttre locket på bryggkannan, och 
sätt sedan i silen� Se till att silens 
handtag ligger platt�

2
Lägg 250 gram grovmalet kaffe 
i silen� Kaffet ska komma nära att 
vidröra silens påfyllningsriktlinje� 

3 Se till att kranen på bryggkannan är 
i stängt läge� 4

Häll ca 1 liter kallt vatten över kaffet, 
i en cirkulär rörelse� Se till att täcka 
kaffet väl� Vänta 1 minut för att låta 
kaffet ”blomma”�
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ANVÄNDA COLD BREW-KAFFEBRYGGAREN

6
Använd en sked för att trycka ner 
kaffet i vattnet så att allt kaffe blir 
helt genomdränkt� Det får inte 
finnas något torrt kaffepulver� 

7
Sätt locket på silen och låt kaffet 
brygga i 12–24 timmar� Brygg 
antingen i rumstemperatur eller 
i kylskåpet�

5 När kaffet har blommat häller du 
ytterligare 1/4 liter vatten över det� 

När du har vant dig vid processen kan du 
använda prydnadsbandet som en riktlinje 
för att hälla� Vid den första hällningen 
fyller du kannan tills vattennivån är ca 
2,5 cm under prydnads bandet� Därefter 
låter du kaffet blomma och fyller sedan 
på vatten så att nivån ligger vid prydnads-
bandets nederkant�
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ANVÄNDA COLD BREW-KAFFEBRYGGAREN
FÖRBEREDA COLD BREW-KAFFEBRYGGAREN

1 När kaffet har bryggts i 12–24 timmar 
tar du bort silens lock� 2

Använd silens handtag och lyft upp 
silen ovanför bryggkannan� Placera 
silen i sned vinkel på bryggkannan 
och låt rinna av i 3 minuter, ändra 
sedan silens vinkel och låt rinna av 
i ytterligare 2 minuter� 

3

Dra ut silen hela vägen ur brygg-
kannan och kompostera eller släng 
kaffesumpen� Rengör silen enligt 
anvisningarna i avsnittet ”Skötsel 
och rengöring”�

4
Sätt tillbaka silens lock på 
bryggkannan och förvara ditt 
kaffekoncentrat i kylskåpet�

OBS: Kaffekoncentratet håller sig kallt 
och fräscht upp till 2 veckor i kylskåpet�
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ANVÄNDA COLD BREW-KAFFEBRYGGAREN

OBS: Tack vare sin kompakta design 
passar kaffebryggaren bra var du vill, 
på kylskåpshyllan eller i dörren� 

OBS: Blanda inte ingredienser 
i bryggkannan� Häll koncentratet 
i ett glas och tillsätt sedan vatten 
eller mjölk� 

5 För att hälla upp koncentrat vrider 
du kranen ett kvarts varv moturs� 6

För att servera ditt kallbryggda 
kaffe tar du 1 del kaffekoncentrat 
till 3 delar vatten, mjölk eller 
valfri mjölkfri dryck� Tillsätt is och 
sötningsmedel efter egen smak�

SKÖTSEL OCH RENGÖRING
RENGÖRA COLD BREW-KAFFEBRYGGAREN

VIKTIGT: Det är mycket viktigt att noggrant rengöra kaffebryggaren efter varje användning� 
För att undvika att något skadas ska du inte diska i maskin� Kaffesmaken kan påverkas om 
bottensatser, oljerester från kaffet och diskmedel inte avlägsnas noggrant från bryggkannan 
och silen efter varje användning� 

1

Kaffebryggarens delar får endast 
diskas för hand� Skölj bort kaffe-
rester från varje del� Diska med 
varmt vatten och diskmedel� Öppna 
sedan kranen och skölj igenom med 
varmt vatten tills slangen och kranen 
är tomma� Torka alla delar med en 
torr, mjuk handduk�

2
För enstaka djupare rengöring: 
Tryck först på spännet för att 
öppna luckan på undersidan 
av bryggkannan�
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3 Lossa försiktigt slangens munstycke 
i båda ändar för att ta bort den� 4

Vrid sedan muttern/skruvnyckeln 
som håller avtappningsventilen på 
plats och ta bort båda dessa delar� 

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

5
Använd slutligen muttern/skruvnyckeln 
som ett verktyg för att lossa kranen 
och ta bort den� 

6

Handdiska alla delar i varmt vatten och 
diskmedel� Torka alla delar noggrant 
och sätt ihop kaffebryggaren igen� 
Kontrollera att avtappningsventilen är 
ordentligt på plats när du monterar� 
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FELSÖKNING
Om Cold Brew-kaffebryggaren 
inte fungerar som väntat ska du 
kontrollera följande:

–  Om kaffet är för starkt: Mal kaffet ännu 
grövre och/eller förkorta dragningstiden� 
Kaffebryggaren gör ett kaffekoncentrat� 
För att få rätt styrka spär du ut kaffe-
koncentratet med vatten, mjölk eller 
valfri mjölkfri dryck�

–  Om kaffet är för svagt: Mal antingen 
bönorna till en finare konsistens eller 
brygg kaffet längre� Till kallbryggt kaffe 
används mer kaffe än andra metoder 
för att brygga� Se till att du använder 
250 gram kaffe när du brygger�

–  Om kaffet smakar bittert eller illa efter 
användning: Smaken kan påverkas 
om kaffebryggaren inte har rengjorts 
ordentlig� Se till att allt diskmedel samt 
alla bottensatser och oljerester noga 
sköljs bort från alla delar efter varje 
användning� Mer information finns 
i avsnittet ”Skötsel och rengöring”�

Se kapitlet ”Servicecenter” i avsnittet 
”Garanti och service” om problemet 
inte beror på något av ovanstående�

Lämna inte tillbaka kaffebryggaren 
till återförsäljaren eftersom de inte 
utför service�
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GARANTI OCH SERVICE

SERVICECENTER

GARANTI FÖR KITCHENAID COLD BREW-KAFFEBRYGGARE

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

Garantins 
giltighetstid: KitchenAid betalar för: KitchenAid betalar inte för:

Europa, 
Mellanöstern 
och Afrika: 
5KCM4212SX
Två års fullständig 
garanti räknat 
från inköpsdatum.

Reservdelar och 
arbetskostnader för 
reparation av fel 
i material eller utförande. 
All service måste utföras 
av ett auktoriserat 
KitchenAid servicecenter.

A.  Reparationer om Cold Brew-
kaffebryggare används för 
andra ändamål än normal 
dryckesberedning för hushåll.

B.  Skador till följd av 
olyckor, förändringar, 
felaktig användning, 
ovarsam hantering eller 
installation/användning 
som inte uppfyller lokala 
elsäkerhetsföreskrifter.

©2017 Alla rättigheter förbehålls� 
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande�

Om du vill ha mer information kan du besöka vår webbplats på:
www.kitchenaid.eu

Dessa anvisningar finns även på webbplatsen: www.kitchenaid.eu

Allmänna frågor: 

All service måste utföras lokalt av ett 
auktoriserat KitchenAid servicecenter� 
Kontakta återförsäljaren för enheten för 
att få namnet på närmaste auktoriserade 
KitchenAid servicecenter�

El & Digital 
Ringvägen 17 
118 53 STOCKHOLM 
08-845180
Rakspecialisten 
Möllevångsgatan 34 
214 20 MALMÖ 
040-120770
Centralservice i Osby AB 
Tegvägen 4 
283 44 OSBY 
0479-13048

KUNDTJÄNST
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