
Sv
en

sk

1

BRUKSANVISNING FÖR KAFFeBRyGGARe FÖR teRmoSmUGG

SÄKeRHetSFÖReSKRIFteR FÖR KAFFeBRyGGARe FÖR teRmoSmUGG
 Viktiga säkerhetsföreskrifter ............................................................................... 6
 Krav på elektrisk utrustning ................................................................................ 8
 Avfallshantering av elektrisk utrustning .............................................................. 8

DeLAR oCH FUNKtIoNeR
 Kaffebryggarens delar ......................................................................................... 9
 Kaffebryggarens funktioner .............................................................................. 10

ANVÄNDA KAFFeBRyGGARe FÖR teRmoSmUGG ................................... 11

tIpS FÖR BRA ReSULtAt .................................................................................. 13

SKÖtSeL oCH ReNGÖRING
 Rengöra kaffebryggare för termosmugg ........................................................... 13
 Avkalka kaffebryggare för termosmugg ............................................................ 14

FeLSÖKNING ........................................................................................................ 15

GARANtI oCH SeRVICe
 KitchenAids garanti för kaffebryggare för termosmugg .................................... 16
 Servicecenter .................................................................................................... 16
 Kundtjänst ......................................................................................................... 16

InnehållsförtecknIng



2

SÄKeRHetSFÖReSKRIFteR FÖR KAFFeBRyGGARe FÖR teRmoSmUGG

Din och andras säkerhet är mycket viktig.
Vi har lagt in �era säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt. 
Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.

Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada 
dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden �nns att hitta efter varningssymboler  som 
innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

Du kan dödas eller skadas allvarligt om 
du inte omedelbart följer instruktionerna.

Du kan dödas eller skadas allvarligt om 
du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken 
för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

FARA

VARNING

VIKtIGA SÄKeRHetSFÖReSKRIFteR
Vid användning av elektriska anordningar ska alltid 
grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner.
2. Vidrör inte heta ytor. Använd handtag eller vred.
3. Undvik risk för elektriska stötar – varken sladden, 

stickkontakten eller kaffebryggaren får nedsänkas 
i vatten eller andra vätskor.

4. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år 
eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller 
brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller 
först får instruktioner angående säker användning av apparaten 
och eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Barn 
får inte rengöra eller sköta underhåll utan vuxens överinseende.

5. Dra ur kontakten när den inte används och före rengöring. 
Låt det svalna innan du tar bort eller sätter fast några delar.

6. Använd inte en apparat med en skadad nätsladd eller 
stickkontakt, eller som det uppstått tekniskt fel på, 
eller efter att den har tappats på marken eller på något 
annat sätt skadats. Lämna in den till närmaste auktoriserade 
servicecenter för undersökning, reparation eller elektrisk 
eller mekanisk justering.
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SÄKeRHetSFÖReSKRIFteR FÖR KAFFeBRyGGARe FÖR teRmoSmUGGSÄKeRHetSFÖReSKRIFteR FÖR KAFFeBRyGGARe FÖR teRmoSmUGG

7. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs 
av KitchenAid kan ge upphov till brand, elektriska stötar 
eller personskador.

8. Använd inte apparaten utomhus. 
9. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande. 

Sladden får heller inte vidröra heta ytor.
10. Ställ inte apparaten nära en varm spis eller öppen låga. 

Den får heller inte placeras i en varm ugn.
11. Använd inte maskinen till något annat än den är avsedd för.
12. Använd inte kaffebryggaren utan att locket sitter ordentligt 

fast på termosmuggen.
13. Termosmuggen är endast avsedd för användning med den 

här apparaten. Den får aldrig användas ovanpå en spis eller 
i en mikrovågsugn.

14. Rengör inte termosmuggen med rengöringsmedel, 
stålull eller andra slipande material.

15. Den här produkten är avsedd endast för hushållsbruk.

SpARA DeSSA ANVISNINGAR
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SÄKeRHetSFÖReSKRIFteR FÖR KAFFeBRyGGARe FÖR teRmoSmUGG

Mer detaljerad information om hantering, 
återvinning och återanvändning av denna 
produkt kan du få från lokala myndigheter, 
avfallsentreprenör eller från butiken där 
du köpte produkten. 

- Om symbolen  finns på produkten 
eller i den medföljande dokumentationen 
får den inte slängas i hushållssoporna utan 
måste lämnas till återvinningsstationen och 
sorteras som elskrot.

Avfallshantering av elektrisk utrustning

Sopsortering av förpackningsmaterialet 
Förpackningsmaterialet består av 100 % 
återvinningsbart material och är märkt 
med återvinningssymbolen . De olika 
beståndsdelarna bör därför sopsorteras 
i enlighet med anvisningarna på den lokala 
återvinningsstationen. 

Kassering av produkten 
- Den här produkten är märkt enligt 
EG direktivet 2002/96/EC rörande avfall från 
elektrisk och elektronisk utrustning (Waste 
Electrical and Electronic Equipment, WEEE). 
- Genom att sedan slänga denna produkt 
på ett riktigt sätt bidrar du till att värna om 
miljö och hälsa. 

Krav på elektrisk utrustning

Spänning: 220-240 VAC
Frekvens: 50/60 Hz
Watt: 580-700 W

Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs 
kan detta ge upphov till dödsfall, 
brand eller elektriska stötar.

VARNING
oBS: Om stickkontakten inte passar 
i vägguttaget ska du kontakta en behörig 
elektriker. Modifiera inte själv stickkontakten 
på något sätt. 

Använd inte en förlängningssladd. Låt 
behörig elektriker eller servicepersonal 
installera ett eluttag nära köksmaskinen 
om sladden är för kort.

En kort nätkabel (eller löstagbar nätkabel) ska 
användas för att minska risken för att personer 
fastnar eller snubblar över långa sladdar.
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Kaffebryggarens delar

DeLAR oCH FUNKtIoNeRSÄKeRHetSFÖReSKRIFteR FÖR KAFFeBRyGGARe FÖR teRmoSmUGG

Hållare till 
bryggkorg

Dropptråg 
av metall

Vattentank med 
inbyggt handtag

Löstagbar  
bryggkorg

termosmugg

Handtag till 
bryggkorgens 

hållare

på/Av-knapp

Permanent filter



6

DeLAR oCH FUNKtIoNeR

på/Av-knapp
En unik signal ljuder när kaffebryggare för 
termosmugg slås PÅ och PÅ/AV-knappen ( ) 
blir blå. När den stängs AV ljuder signalen 
tre gånger.

Ljudsignal när bryggningen är klar
En signal ljuder tre gånger när bryggningen 
är klar och kaffebryggaren stängs sedan av 
automatiskt.

Handtag till bryggkorgens hållare
Dra handtaget på bryggkorgen åt vänster 
för att ta loss den. En spärr ser till att 
bryggkorgens hållare stängs på rätt sätt.

Löstagbar bryggkorg
I bryggkorgen kan du använda antingen 
pappers filter eller det permanenta filtret. 
Bryggkorgen kan diskas i den övre korgen 
i diskmaskin.

permanent filter
Det här är ett högpresterande filter som 
eliminerar behovet av pappersfilter. Det 
kan diskas i den övre korgen i diskmaskin. 

Kaffebryggarens funktioner

Löstagbar vattentank
Kaffebryggaren har en vattentank 
som enkelt kan tas bort. Ta bort 
tanken och fyll i vatten direkt i tanken. 
Vi rekommenderar att tanken handdiskas. 

termosmugg
Termosmuggen på 540 ml har ett grepp-
vänligt handtag och ett hölje av borstat stål. 
Termosmuggen måste handdiskas med varmt 
vatten och diskmedel.

Sladdförvaring (visas ej)
Det här är ett utrymme på kaffe -
bryggarens baksida där du kan rulla 
upp överflödig sladdlängd.

Värmepump (visas ej)
En kraftfull värmepump brygger ett 
smakrikt kaffe.

elektronisk temperaturstyrning
Den elektroniska temperaturstyrningen 
reglerar värmepumpen för att försäkra 
dig om samma goda resultat varje gång.
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ANVÄNDA KAFFeBRyGGARe FÖR teRmoSmUGG

1 Anslut stickkontakten till ett jordat uttag.

2 Ta bort vattenpumpen och häll på 
friskt, kallt vatten till önskad mängd 
kaffe. När du sätter tillbaka tanken 
måste du rikta in den med öppningarna.

3 Öppna bryggkorgens hållare. Brygg-
korgen kan antingen tas bort eller fyllas 
direkt från kaffebryggarens framsida.

Före första användning
Handdiska bryggkorgen, det permanenta 
filtret och termosmuggen i varmt vatten 
med diskmedel. Skölj sedan med rent 
vatten och låt torka. Använd inte slipande 
rengöringsmedel eller skursvampar. 
Brygg en mugg rent, kallt vatten och häll ur 
innan du brygger den första muggen kaffe 
(gäller endast vid första användningen).

oBS: Tanken kan också fyllas utan att du 
behöver ta loss den från kaffebryggaren.

VIKtIGt: Använd bara en sorts filter åt 
gången. om du använder båda filtren 
samtidigt kan vatten och kaffepulver 
svämma över.

4  Sätt i ett pappersfilter (storlek 2) eller 
det permanenta filtret i bryggkorgen. 
 

5   Fyll filtret med en matsked malt kaffe för 
varje 180 ml kaffe du vill brygga. Använd 
en medelgrov malning som passar 
automatiska kaffebryggare med filter.

oBS: Om det malda kaffet är för finmalet blir 
smaken bitter och kaffefiltret kan bli igensatt.
VIKtIGt: Placera alltid filtret och det malda 
kaffet i den löstagbara bryggkorgen. Du får 
inte köra kaffebryggare för termosmugg utan 
att bryggkorgen sitter på plats.
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ANVÄNDA KAFFeBRyGGARe FÖR teRmoSmUGG

6 Jämna till ytan på det malda kaffet. 
Om du tagit loss bryggkorgen ska du 
när du sätter tillbaka den se till så att 
den hamnar säkert på plats med hålen 
över stiften i bryggkorgens hållare. 
Tryck fast korgen. Kontrollera så 
att bryggkorgens hållare har stängs 
ordentligt innan du börjar brygga. 

9 Kaffebryggare för termosmugg ger ifrån 
sig en ljudsignal (3 pip) för att indikera 
att bryggningen är klar och stängs 
sedan av automatiskt.
Upprepa om du vill brygga fler koppar. 
Innan du startar nästa bryggning bör du 
alltid stänga av kaffebryggare för termos-
mugg och låta den kallna i 5 minuter.

8 Tryck på knappen  för att börja 
brygga kaffe. På/Av-knappen tänds 
och en signal ljuder. 
 
 
 
 

oBS: Termosmuggens utsida är varm när 
den har fyllts med kaffe.

7 Placera termosmuggen på dropptråget 
av metall. Om du vill bibehålla kaffe-
termperaturen i så stor utsträckning som 
möjligt rekommenderar vi att du brygger 
kaffet med locket på muggen. Se till att 
termosmuggen står mitt på dropptråget. 
Du kan även fylla termos muggen med 
varmt kranvatten i 30 sekunder för att 
värma upp muggen.

oBS: Kaffebryggaren kan brygga rakt 
ner i de flesta höga kaffemuggar.
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tIpS FÖR BRA ReSULtAtANVÄNDA KAFFeBRyGGARe FÖR teRmoSmUGG

Rengöra kaffebryggare för termosmugg

SKÖtSeL oCH ReNGÖRING

1 Ta bort bryggkorgen, det permanenta 
filtret och termosmuggen från 
kaffebryggare för termosmugg. 
 
 
 
 

2 Diska bryggkorgen och det permanenta 
filtret i varmt diskvatten och skölj 
med hett vatten. Använd inte slipande 
rengöringsmedel eller skursvampar. 
Delarna kan även diskas i den övre 
korgen i diskmaskin. Termosmuggen 
måste handdiskas med varmt vatten 
och diskmedel.

VIKtIGt: Se till att kaffebryggare för termosmugg är avstängd, urkopplad och kall före 
rengöringen.

Färska kaffebönor
Utsökt kaffe kan bara komma från färska 
kaffebönor. Om du vill bevara smaken på 
bönorna ska du förvara dem i en ogenom-
skinlig, lufttät burk och lagra dem på ett 
svalt och torrt ställe. Kylskåp rekommenderas 
inte, eftersom kondens tenderar att bildas på 
bönorna närhelst behållaren öppnas. Frysning 
kan hjälpa till att bevara bönor som lagras 
under en längre period, men kommer också 
att påverka smaken.

Rätta malningen
Det bästa kaffet kommer från kaffebönor 
som mals precis före bryggningen. När du 
mal bönorna bör du ställa in kvarnen på 
medelgrov storlek, vilket passar perfekt 
för automatiska kaffebryggare med filter.

Rätt mängd kaffepulver
En bra utgångspunkt är en matsked malt kaffe 
per 180 ml bryggvatten (se markeringarna på 
tanken). Om kaffet är mer finmalet behövs inte 
lika mycket kaffe, men smaken kan bli bitter 
och filtret igensatt. Om du vill ha ett svagare 

kaffe kan du brygga enligt de förslagna måtten 
men späda ut den färdiga drycken med hett 
vatten. På så sätt får du kaffe med maximal 
smak och minimal bitterhet.

Rent bryggvatten
Grunden till ett bra kaffe är rent vatten. 
Den löstagbara vattentanken kan enkelt 
fyllas med vatten, och den är också enkel 
att rengöra så att du alltid utgår från fräscht 
vatten i tanken. 
Om du inte gillar smaken på ditt kranvatten 
kan du eventuellt använda icke kolsyrat 
vatten på flaska. Använd inte destillerat 
vatten eller vatten med mycket tillsatta 
mineraler eftersom de kan skada 
kaffebryggare för termosmugg.

Håll kaffebryggaren ren
Kaffeoljor kan avlagras på bryggkorgen och 
termosmuggen, vilket kan ge en härsken 
smak och sämre kaffe. Därför är det viktigt 
att du rengör både bryggkorgen och termos-
muggen varje dag.
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SKÖtSeL oCH ReNGÖRING

3  Dra ur kontakten till kaffebryggare 
för termosmugg. 
 
 

1 Om du använder vinäger fyller du 
termos muggen med en lösning 
bestående av hälften vinäger och hälften 
vatten. Innan du avkalkar måste du 
alltid kontrollera så att det inte finns 
kaffepulver eller filter kvar i bryggkorgen.

3 Efteråt kör du två bryggcykler där du 
låter en full tank med rent vatten rinna 
igenom bryggaren. 

2 Kör en hel bryggcykel med full 
tank med avkalkningslösning eller 
vinägerblandning. Tryck på knappen  
för att påbörja bryggningen. 
 

4 Diska bryggkorgen och det permanenta 
filtret i varmt diskvatten och skölj med 
hett vatten. Bryggkorgen kan även 
diskas i den övre korgen i diskmaskin.

Avkalka kaffebryggare för termosmugg

Kalkavlagringar (beläggningar) från vattnet kommer att byggas upp i värmepumpen över tid 
och kan försämra bryggningen och kvaliteten på kaffet. Beläggningar skall tas bort var fjärde 
månad; lokala vattenförhållanden med hårt vatten kan kräva tätare avkalkningar. 
Kaffebryggaren kan avkalkas med avkalkningsmedel eller vinäger. Blanda alltid avkalkningsmedlet 
med kallt vatten.

4  Torka av höljet med en varm trasa med 
lite diskvatten på. Torka sedan rent med 
en fuktig trasa och torka torrt med 
en mjuk trasa. Använd inte slipande 
rengöringsmedel eller skursvampar.
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FeLSÖKNING

•  om bara en liten del av vattnet 
i bryggaren används: Kaffebryggare 
för termosmugg behöver avkalkas. 
Se "Kaffebryggare för termosmugg" 
i avsnittet "Skötsel och rengöring".

•   om du inte kan komma till rätta 
med  problemet: Se avsnittet 
”Garanti och service”. 
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Garantins giltighetstid: KitchenAid kommer 
att betala för:

KitchenAid betalar  
inte för:

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

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

A.  Reparationer om kaffe-
bryggare för termosmugg 
används för andra ändamål 
än normal dryckesberedning.

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

KItCHeNAID tAR INGet ANSVAR FÖR INDIReKtA SKADoR.

KitchenAids garanti för kaffebryggare för termosmugg

 
www.KitchenAid.eu

© 2013. Alla rättigheter förbehålls.  
Specifikationerna kan ändras utan förbehåll.

GARANtI oCH SeRVICe

Servicecenter

Kundtjänst

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
Caricon electric 
Odinsplatsen 9 
411 02 GÖTEBORG 
0700-906591
Rakspecialisten 
Möllevångsgatan 34 
214 20 MALMÖ 
040-120770

SeBAStIAN AB 
Österlånggatan 41/Box 2085 
S-10312 STOCKHOLM 
Tel: 08-555 774 00


