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sikker brug af tO-gO kaffemaskinen

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.
Der �ndes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet. 
Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.

Her vises sikkerhedssymbolet.

Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste 
dig selv og andre.

Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarsels- 
symbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:

Man kan blive alvorligt skadet, hvis man 
ikke straks følger instruktionerne.

Man kan blive alvorligt skadet, hvis man 
ikke følger instruktionerne.

Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig,  hvori  den potentielle fare består, hvordan den kan 
reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.

FARE

ADVARSEL

Vigtige sikkerHedsanVisninger
når du bruger elektriske apparater, skal du altid 
overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, 
herunder følgende:

1. Læs alle instruktioner.
2. Rør ikke ved varme overflader. Tag fat i håndtagene 

eller dupperne.
3. For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må stik, ledning 

eller kaffemaskine ikke anbringes i vand eller anden væske.
4. Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover og personer, 

hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller 
personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis de er 
instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn af 
en person, der har ansvaret for dem. Børn bør ikke lege med 
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af 
børn uden opsyn.

5. Tag stikket ud af stikkontakten, når udstyret ikke er i brug 
og inden rengøring. Lad afkøle, inden der monteres eller 
afmonteres dele.
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sikker brug af tO-gO kaffemaskinensikker brug af tO-gO kaffemaskinen

6. Anvend ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er 
beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, har været 
tabt, eller på nogen måde er beskadiget. Indlever i givet fald 
kaffemaskinen på et autoriseret KitchenAid servicecenter 
til eftersyn, reparation eller justering af de elektriske eller 
mekaniske komponenter.

7. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet eller sælges af 
KitchenAid, da dette kan medføre brand, elektriske stød 
eller personskade.

8. Må ikke bruges udendørs. 
9. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet 

eller berøre varme overflader.
10. Må ikke placeres på eller i nærheden af et varmt gasblus, 

en varm elkogeplade, eller i en opvarmet ovn.
11. Brug ikke apparatet til andet end det, det er beregnet til.
12. Brug ikke apparatet uden låg på rejsekruset.
13. Rejsekruset er designet til brug sammen med apparatet. 

Det må ikke bruges på elblus eller i en mikrobølgeovn.
14. Brug ikke rengøringsmidler med slibemiddel eller skuresvampe.
15. dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug.

gem denne Vejledning
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sikker brug af tO-gO kaffemaskinen

Kontakt de lokale myndigheder, renovations
selskabet eller forretningen, hvor produktet er 
købt for yderligere oplysninger om håndtering, 
genvinding og genbrug af dette produkt. 

 Symbolet  på produktet eller på den 
medfølgende dokumentation angiver, at 
det ikke skal behandles som husholdnings
affald, men skal afleveres på et passende 
indsamlingscenter, hvor elektrisk og 
elektronisk udstyr genanvendes.

bortskaffelse af elektriske apparater

bortskaffelse af indpakningsmaterialer 
Indpakningsmaterialet er 100 % genanvendeligt 
og er mærket med genbrugs symbolet .  
De forskellige indpaknings dele skal derfor 
bortskaffes på forsvarlig vis og i fuld overens
stemmelse med lokale miljøregler for 
bortskaffelse af affald. 

bortskaffelse af produktet 
 Dette produkt er mærket efter EU
direktiv 2002/96/EF om affald fra elektrisk 
og elektronisk udstyr (WEEE). 
 Ved at sikre at dette produkt bortskaffes 
korrekt, er du med til at undgå de potentielle 
negative konsekvenser for miljøet og folke
sundheden, der kan være resultatet af 
uhensigts mæssig bortskaffelse af dette produkt. 

elektriske krav

Spænding: 220240 V
Frekvens: 5060 Hz
Watt: 580700 W

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt 
med jordforbindelse.

Fjern ikke stikben med jordforbindelse.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse
anvisninger kan medføre personskade, 
brand eller elektrisk stød.

bemÆrk: Hvis stikket ikke passer til 
stikkontakten, skal en kvalificeret elektriker 
kontaktes. Forsøg ikke at ændre stikket 
på nogen måde 

Brug ikke forlængerledning. Hvis ledningen 
er for kort, skal du kontakte en autoriseret 
elektriker for at få installeret en stikkontakt 
tættere på toasteren.

Der skal bruges en kort strømledning 
(eller aftagelig strømledning) for at reducere 
risikoen for at blive viklet ind i ledningen 
eller falde over en længere ledning.
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kaffemaskinens dele

dele Og funktiOnersikker brug af tO-gO kaffemaskinen

bryggekurvholder

Opsamlingsbakke 
af metal

Vandtank med 
integreret håndtag

aftagelig bryggekurv

termo-
rejsekrus

Håndtag til 
bryggekurvholder

til/fra-knap

Permanent filter
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dele Og funktiOner

til/fra-knap
Et signal angiver, når kaffemaskinen er 
TÆNDT, ligesom TIL/FRA knappen ( )  
bliver blå. Når kaffemaskinen slukker, 
lyder signalet 3 gange.

lyd, når brygning er færdig
Et signal lyder 3 gange, når bryggecyklussen 
er afsluttet.

Håndtag til bryggekurvens holder
Tilgang til den aftagelige bryggekurv fås ved 
at trække håndtaget til venstre. En lås sikrer, 
at bryggekurven er ordentligt lukket.

aftagelig bryggekurv
Bryggekurven kan anvendes til enten 
kaffefiltre eller det permanente filter. 
Bryggekurven kan vaskes i den øverste 
hylde i opvaskemaskinen.

permanent filter
Det permanente filter eliminerer behovet 
for papirkaffefiltre. Det kan vaskes i den 
øverste hylde i opvaskemaskinen.
 

kaffemaskinens funktioner

aftagelig vandtank
Kaffemaskinen har en praktisk aftagelig 
vandtank. Fjern vandtanken og påfyld 
vandet direkte fra hanen. Det anbefales, 
at vandtanken håndvaskes. 

termorejsekrus
Termokruset på 540 ml (svarende til 
ca.3 kopper kaffe) har et behageligt 
blødt greb og er udført i rustfrit stål. 
Termokruset skal vaskes op i hånden 
med varmt vand og opvaskemiddel.

ledningsopbevaring (ikke vist)
I rummet bag på kaffemaskinen kan 
overskydende ledning opbevares.

Varmepumpe (ikke vist)
En kraftig varmepumpe brygger 
aromatisk kaffe.

elektronisk temperaturstyring (ikke vist)
Elektronisk temperaturstyring regulerer 
varmepumpen og sikrer ensartet brygning 
hver gang.
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brug af tO-gO kaffemaskinen

1 Sæt stikket i en stikkontakt med 
jordforbindelse og tænd på kontakten.

2 Tag vandtanken ud og påfyld frisk, 
koldt vand til den ønskede kaffemængde. 
Når tanken påsættes igen, skal det 
sikres, at den flugter med tapperne 
og dermed sidder korrekt placeret.

3 Åbn bryggekurveholderen. Brygge
kurven kan enten aftages eller påfyldes 
direkte foran på kaffebryggeren. 
 

før første brug
Vask bryggekurven, det permanente filter og 
termokruset i varmt sæbevand, skyl af med 
rent vand og aftør. Brug ikke rengøringsmidler 
med slibemiddel eller skuresvampe.
Bryg en kop med rent, frisk vand, og hæld 
det bort, før den første kop kaffe brygges 
(dette gøres kun første gang).

bemÆrk: Tanken kan også påfyldes 
uden at den fjernes fra kaffemaskinen.

Vigtigt: brug ikke begge filtertyper 
samtidigt. bruges begge filtre, kan vand 
og kaffe flyde over i bryggekurven.

4  Isæt et kaffefilter (str. 2) eller det 
permanente filter i bryggekurven. 
 

5   Fyld den nødvendige mængde kaffe 
i filteret – 2 og 3 spsk. malet kaffe pr. hhv. 
360 og 540 ml vand. Brug en mellemfint 
malet kaffe beregnet til kaffemaskiner.

bemÆrk: Er kaffen malet for fint, kan kaffen 
blive bitter og kan klumpe i kaffefilteret.
Vigtigt: Placer altid filteret og kaffen 
i den aftagelige bryggekurv. Brug ikke 
kaffemaskinen uden at bryggekurven 
er på sin plads.
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brug af tO-gO kaffemaskinen

6 Den malede kaffes overflade i brygge
kurven skal fordeles jævnt. Hvis 
bryggekurven blev fjernet, skal 
den påsættes igen ved at centrere 
monteringshullerne over tapperne 
i bryggekurveholderen, og derefter 
trykke bryggekurven fast ned. 
Sørg for, at bryggekurveholderens 
dæksel er helt lukket før brygning.

9 Kaffemaskinen afspiller en lyd, når 
brygningen er afsluttet (3 biplyde).
Gentag denne procedure for at brygge 
flere kopper kaffe. Sluk altid for kaffe
maskinen, og lad den afkøle i 5 minutter, 
før du begynder den næste bryggecyklus.

8 Tryk på knappen  for at starte 
kaffebrygningen. Til/fraknappen 
tændes og en lyd afspilles. 
 
 

bemÆrk: Kruset bliver varmt udenpå 
efter brygning.

7 Placer termokruset på metal opsamlings
bakken. For at opnå den optimale kaffe
temperatur anbefales det at brygge 
kaffen med låget påsat kruset. Sørg for, 
at låget er placeret korrekt. Du kan også 
fylde kruset med varmt vand fra hanen 
i 30 sekunder for at forvarme kruset og 
derved få en varmere kaffe.

bemÆrk: Kaffemaskinen kan brygge kaffe 
i de fleste høje kaffekrus.
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tips til fantastiske resultaterbrug af tO-gO kaffemaskinen

rengøring af kaffemaskinen

VedligeHOldelse Og rengØring

1 Fjern bryggekurven, det permanente 
filter og termokruset fra kaffemaskinen. 
 
 
 
 
 

2 Vask bryggekurven og det permanente 
filter i varmt sæbevand og skyl af med 
varmt vand. Brug ikke rengøringsmidler 
med slibemiddel eller skuresvampe. 
Disse dele kan også vaskes i opvaske
maskinens øverste kurv. Termokruset 
skal vaskes i hånden med sæbe og 
varmt vand.

Vigtigt: Sørg for, at kaffemaskinen er slukket, at ledningen er taget ud af stikkontakten 
og helt afkølet før rengøring.

friske kaffebønner
Virkelig god kaffe brygges på friskmalede 
kaffebønner. Bevar dine kaffebønners 
friskhed ved at opbevare dem i en mørk, 
tætsluttende beholder på en køligt og tørt 
sted. Opbevaring i køleskab anbefales ikke, 
da der kan dannes kondens på bønnerne, 
når beholderen åbnes. Nedfrysning kan 
hjælpe med til at bevare bønnerne gennem 
længere tid, men det forringer smagen.

den rette maling
Den bedste kop kaffe brygges på 
kaffebønner, som er korrekt malede 
umiddelbart før brygning. Sørg for, 
at kaffebønnerne males mellemfint, 
den korrekte malingsgrad til kaffemaskiner.

den rette mængde malede kaffebønner
Et godt sted at starte er 1 spsk kaffe 
pr. 180 ml bryggevand som markeret på 
vandtanken. Finere maling af kaffebønner 
kræver mindre kaffemængde, men kan 

også resultere i bitter kaffe og tilstoppet filter. 
En mindre stærk kaffe fås ved at brygge den 
anbefalede mængde kaffebønner og vand, 
og derefter fortynde med kogt vand. Det 
maksimerer smagen og mindsker bitterhed.

bryggevandets renhed
En velsmagende kaffe starter med frisk vand 
Den aftagelige vandtank  er nem at påfylde 
vand og rengøre, så du altid kan brygge kaffe 
med det mest friske vand. 
Hvis du ikke bryder dig om smagen af 
vandet fra hanen, kan du bruge vand på 
flaske. Brug ikke destilleret eller mineral
vand, da det kan beskadige kaffemaskinen.

rengøring af kaffemaskinen
Da kaffeolie, som ophobes i bryggekurven 
og kruset, kan påvirke den bryggede kaffes 
smag, er det vigtigt, at disse rengøres dagligt 
for at sikre den mest velsmagende kaffe.
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VedligeHOldelse Og rengØring

3  Sluk på stikkontakten og fjern stikket. 
 
 
 

1 Når der bruges eddike, fyldes kruset 
med en opløsning bestående af 
1/2 eddike og 1/2 vand. Før afkalkning 
skal det sikres, at bryggekurven ikke 
indeholder kaffe eller filtre.

3 Skyl ved at køre 2 bryggecyklusser med 
vandtanken fyldt med frisk, koldt vand 
hver gang. 

2 Lad kaffemaskinen køre en brygge
cyklus med vandtanken helt fyldt 
med afkalkningsmiddel eller eddike
blandingen. Tryk på knappen  
for at starte bryggecyklussen.

4 Vask bryggekurven i varmt sæbevand 
og skyld med varmt vand. Bryggekurven 
kan også vaskes i den øverste hylde 
i opvaskemaskinen.

afkalkning af kaffemaskinen

Kalkaflejringer (kedelsten) fra vand vil med tiden sætte sig i varmepumpen og påvirke 
bryggeeffektivitet og kaffekvalitet. Kedelsten skal fjernes hver 2. måned. I områder med 
hårdt vand skal afkalkning muligvis foretages oftere. 
Kaffemaskinen kan afkalkes med et afkalkningsmiddel eller eddike. Bland altid afkalkningsmidler 
med koldt vand.

4  Aftør selve maskinen med en klud 
opvredet i varmt sæbevand. Aftør 
derefter med en fugtig klud og tør med 
en tør klud. Brug ikke rengøringsmidler 
med slibemiddel eller skuresvampe.
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fejlfinding

•  Hvis kun en del af det påfyldte vand 
brygges: Kaffemaskinen trænger til 
afkalkning. Se ”Afkalkning af kaffemaskinen” 
i sektionen ”Vedligeholdelse og rengøring”.

•   Hvis problemet ikke kan afhjælpes: 
Se “Garanti og service” for flere oplysninger. 
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garantiens varighed: kitchenaid 
betaler for:

kitchenaid betaler ikke for:

Europa, Mellemøsten 
og Afrika: 
To års fuld garanti 
fra købsdatoen.

Reservedele og 
arbejdsløn ved 
reparation af 
defekte materialer 
eller udførelse. 
Service skal udføres 
af et autoriseret 
KitchenAid 
servicecenter.

A.  Reparationer, hvis 
kaffemaskinen anvendes til 
andre formål end kaffebrygning 
i almindelig husholdning.

B.  Skader opstået på grund 
af uheld, ændringer på 
maskinen, forkert betjening, 
misbrug eller installationer/ 
betjeninger, der ikke udføres 
i henhold til de gældende 
regler for elektrisk udstyr.

kitCHenaid pÅtager sig ikke ansVaret fOr indirekte skader.

garanti for kitchenaid kaffemaskinen

 
www.kitchenaid.eu

© 2013. Alle rettigheder forbeholdes.  
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

garanti Og serViCe

kundeservice

servicecentre

Al service skal udføres lokalt af et 
autoriseret KitchenAid servicecenter. 
Kontakt forhandleren, du har købt 
apparatet af, for at få navnet på det 
nærmeste autoriserede KitchenAid 
servicecenter.

i danmark:
C.J.HVIDEVARESERVICE APS 
Thorndahlsvej 11 
9200 AALBORG SV
Tlf: 98 18 21 00
www.cjhvidevareservice.dk

tHuesen jensen a/s:
Smedeland 11 
2600 GLOSTRUP
Tlf: 70 20 52 22


