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HenkilökoHtaisen kaHvinkeittimen tURvallisUUs

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 

tÄRkeÄt tURvatoimenPiteet
sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava 
tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä käyttökahvoja tai -nuppeja.
3. Suojaudu sähköiskun vaaralta välttämällä johdon, pistokkeen 

ja kahvinkeittimen upottamista veteen tai muuhun nesteeseen.
4. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja 

henkilöt, joiden fyysinen toimintakyky tai aistien tai henkinen 
toimintakyky tai kokemus sekä tiedot ovat normaalia 
vähäisemmät, jos heitä valvotaan tai heidät on ohjattu 
laitteen turvallisessa käytössä ja vaarojen ymmärtämisessä. 
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa 
tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

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

6. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on rikki tai 
jos laite on epäkunnossa, pudonnut tai muuten vaurioitunut. 
Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen 
tarkastettavaksi, korjattavaksi tai sähkö- ja mekaanisten 
toimintojen säätöä varten.
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HenkilökoHtaisen kaHvinkeittimen tURvallisUUsHenkilökoHtaisen kaHvinkeittimen tURvallisUUs

7. Jos käytät lisävarusteita, joita KitchenAid ei suosittele tai myy, 
ne voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun vahingon.

8. Älä käytä laitetta ulkotiloissa. 
9. Älä jätä laitteen virtajohtoa roikkumaan pöydän tai työtason 

reunan yli. Älä anna virtajohdon koskettaa kuumia pintoja.
10. Älä sijoita laitetta kuuman kaasu- tai sähkölämmittimen tai 

uunin läheisyyteen.
11. Käytä laitetta ainoastaan sen omaan käyttötarkoitukseen.
12. Älä käytä laitetta ilman, että matkamukin kansi on 

kunnolla paikoillaan.
13. Matkamuki on suunniteltu käytettäväksi tämän laitteen kanssa. 

Sitä ei saa koskaan käyttää liedellä eikä mikroaaltouunissa.
14. Älä puhdista matkamukia hankaavilla puhdistusaineilla, 

teräsvillalla tai muilla hankaavilla materiaaleilla.
15. tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

sÄilYtÄ nÄmÄ oHJeet
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HenkilökoHtaisen kaHvinkeittimen tURvallisUUs

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, 
talteenotosta ja kierrätyksestä saa 
kaupungin- tai kunnanvirastosta, 
paikallisesta jätehuoltoliikkeestä 
tai liikkeestä, josta tuote ostettiin. 

- Tuotteessa tai sen dokumentaatiossa oleva 
symboli  merkitsee, että sitä ei saa 
käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä 
asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa 
kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

sähkölaitteiden hävittäminen

Pakkausmateriaalien hävittäminen 
Pakkausmateriaalit ovat 100 % 
kierrätettäviä, ja ne on merkitty 
kierrätyssymbolilla . Pakkauksen kaikki 
osat on hävitettävä vastuullisesti ja täysin 
paikallisten viranomaisten jätehuoltoa 
koskevien säädösten mukaisesti. 

tuotteen hävittäminen 
- Tämä laite on merkitty Euroopan direktiivin 
2002/96/EC Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 
(WEEE) mukaisesti. 
- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta 
hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- 
ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen 
jätekäsittely voisi aiheuttaa. 

sähkövaatimukset

Jännite: 220 - 240 V
Taajuus: 50-60 Hz
Teho: 580-700 W

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.

HUom. 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.

Laitteessa tulee käyttää lyhyttä virtajohtoa 
(tai irrotettavaa virtajohtoa), jotta pitkän 
johdon sotkeutumis- tai kompastumisvaara 
minimoituisi.
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Henkilökohtaisen kahvinkeittimen osat

osat Ja ominaisUUDetHenkilökoHtaisen kaHvinkeittimen tURvallisUUs

suodatussuppilon 
pidike

metallinen 
valumisastia

vesisäiliö ja 
kiinteä kahva

irrotettava  
suodatussuppilo

matka
termosmuki

suodatussuppilon 
pidikkeen kahva

on/offpainike

kestosuodatin
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osat Ja ominaisUUDet

on/offpainike
Ainutlaatuinen signaali ilmoittaa, kun 
henkilökohtainen kahvinkeitin on päällä, 
ja ON/OFF-painike ( ) muuttuu siniseksi. 
Kun se sammuu, kuuluu kolme piippausta.

keittämisen päättymisääni
Kuulet kolme piippausta, kun kahvi on 
keitetty, ja henkilökohtainen kahvinkeitin 
sammuu automaattisesti.

suodatussuppilon pidikkeen kahva
Irrotettavaan suodatussuppiloon pääsee 
käsiksi vetämällä kahvaa vasemmalle. Salpa 
pitää suodatussuppilon suljettuna tiukasti.

irrotettava suodatussuppilo
Suodatussuppilossa voidaan käyttää 
joko paperisia kahvinsuodattimia tai 
kestosuodatinta. Suodatussuppilo 
kestää konepesun koneen yläkorissa.

kestosuodatin
Tehokas suodatin tekee paperiset 
kahvinsuodattimet tarpeettomiksi. 
Se kestää konepesun koneen yläkorissa. 

Henkilökohtaisen kahvinkeittimen ominaisuudet

irrotettava vesisäiliö
Kahvinkeittimessä on kätevä, irrotettava 
vesisäiliö. Irrota säiliö ja lisää vesi siihen 
suoraan. Suositellaan, että säiliö pestään käsin. 

matkatermosmuki
540 ml matkatermosmukissa on 
mukavan pehmeä kahva ja harjatusta 
ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
runko. Matkamuki on pestävä käsin 
saippualla ja kuumalla vedellä.

Johdon säilytystila (ei kuvassa)
Henkilökohtaisen kahvinkeittimen takana oleva 
kotelo pitää ylimääräisen johdon poissa tieltä.

lämpöpumppu (ei kuvassa)
Tehokas lämpöpumppu hauduttaa rikasta, 
maukasta kahvia.

sähköinen lämpötilansäädin (ei kuvassa)
Sähköinen lämpötilansäädin säätelee 
lämpöpumppua ja takaa yhdenmukaisen 
haudutuksen joka kerralla.
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HenkilökoHtaisen kaHvinkeittimen kÄYttö

1 Kytke virtajohto maadoitettuun 
pistorasiaan.

2 Irrota vesisäiliö ja lisää riittävästi 
raikasta, viileää vettä haluamasi 
kahvimäärän valmistukseen. 
Kun asetat säiliön takaisin paikoilleen, 
kohdista se kielekkeiden kanssa.

3 Avaa suodatussuppilon pidike. 
Suodatussuppilo voidaan poistaa 
tai täyttää suoraan kahvinkeittimen 
edestä käsin. 

ennen ensimmäistä käyttökertaa
Pese suodatussuppilo, kestosuodatin ja 
matkamuki kuumassa saippuavedessä, 
huuhtele puhtaalla vedellä ja kuivaa. 
Älä käytä hankaavia puhdistusaineita 
tai -välineitä. 
Keitä yksi mukillinen tuoretta, viileää 
vettä ja heitä se pois ennen ensim-
mäisen kahvimukillisen keittämistä 
(vain ensimmäinen käyttökerta).

HUom. Myös säiliö voidaan täyttää 
irrottamatta sitä kahvinkeittimestä.

tÄRkeÄÄ: Älä käytä molempaa 
suodatintyyppiä samanaikaisesti. 
molempien suodattimien käyttö 
voi saada veden ja kahvin valumaan 
yli suodatussuppilosta.

4  Aseta suodatussuppiloon paperisuodatin 
(koko 2) tai kestosuodatin. 
 
 

5   Lisää suodattimeen yksi tasainen 
ruokalusikallinen jauhettua kahvia 
kutakin 180 ml kahvia kohden. 
Käytä keskihienoa jauhatusta, joka sopii 
automaattisuodatteisiin kahvinkeittimiin.

HUom. Liian hieno jauhatus tekee kahvista 
kitkerää ja saattaa tukkia kahvinsuodattimen.
tÄRkeÄÄ: Aseta suodatin ja kahvi aina 
irrotettavaan suodatussuppiloon. Älä käytä 
henkilökohtaista kahvinkeitintä ilman 
suodatussuppiloa.
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HenkilökoHtaisen kaHvinkeittimen kÄYttö

6 Tasoita jauhetun kahvin pinta. 
Jos suodatussuppilo on irrotettu, 
aseta se tukevasti paikoilleen 
asettamalla asennusreiät suodatus-
suppilon pidikkeen tappien päälle 
ja paina se tiukasti paikoilleen. 
Tarkista, että suodatussuppilon luukku 
on suljettu kunnolla ennen keittämistä. 
 

9 Henkilökohtainen kahvinkeitin ilmoittaa 
kahvin valmistumisesta merkkiäänellä 
(3 piippausta) ja sammuu sitten 
automaattisesti.
Toista tämä keittääksesi useamman 
mukillisen kahvia. Sammuta 
henkilökohtainen kahvinkeitin 
aina 5 minuutiksi ennen seuraavan 
keittojakson aloittamista, jotta se 
pääsee jäähtymään.

HUom. Matkamukin ulkopinta tuntuu 
kuumalta kahvin keittämisen jälkeen.

7 Aseta matkatermosmuki metalliseen 
valumisastiaan. Kahvin lämpötilan 
maksimoimiseksi suositellaan, että 
mukin kansi pidetään paikoillaan 
kahvia keitettäessä. Varmista, 
että kansi on mukin keskellä. 
Voit myös täyttää mukin kuumalla 
raanavedellä 30 sekunniksi mukin 
esikuumentamiseksi, jotta kahvista 
tulee kuumempaa.

HUom. Kahvinkeittimellä voidaan keittää 
useimpiin korkeisiin kahvimukeihin.

8 Aloita kahvin keittäminen painamalla 
-painiketta. On/Off-painikkeeseen 

syttyy valo ja laite päästää merkkiäänen. 
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HYöDYllisiÄ viHJeitÄHenkilökoHtaisen kaHvinkeittimen kÄYttö

Henkilökohtaisen kahvinkeittimen puhdistaminen

Hoito Ja PUHDistUs

1 Irrota suodatussuppilo, kestosuodatin 
ja matkamuki henkilökohtaisesta 
kahvinkeittimestä.

2 Pese suodatussuppilo ja kestosuodatin 
kuumalla saippuavedellä ja huuhtele 
kuumalla vedellä. Älä käytä hankaavia 
puhdistusaineita tai -välineitä. 
Nämä osat voidaan myös pestä 
astianpesukoneen yläkorissa. 
Matkamuki on pestävä käsin 
saippualla ja kuumalla vedellä.

tÄRkeÄÄ: Varmista, että henkilökohtainen kahvinkeitin on sammutettu, irrota virtajohto 
pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta.

tuoreet kahvipavut
Todella hyvä kahvi voidaan valmistaa vain 
tuoreista kahvipavuista. Säilytä kahvinpapujen 
tuoreus säilyttämällä niitä läpinäkymättömässä, 
ilmatiiviissä astiassa, ja pidä niitä viileässä, 
kuivassa paikassa. Jääkaappia ei suositella, 
koska papuihin pyrkii muodostumaan 
kondensaatiota aina kun astia avataan. 
Pakastus voi auttaa säilyttämään pavut 
pitkän ajan, mutta se vaikuttaa myös makuun.

oikea jauhatus
Paras kupillinen kahvia saadaan kahvi-
pavuista, jotka on jauhettu oikein juuri 
ennen keittämistä. Kun jauhat kahvia, 
tee jauhatuksesta keskihienoa ja sopivaa 
automaattisuodatteisille kahvinkeittimille.

oikea määrä jauhettua kahvia
Hyvä aloitus on yksi ruokalusikallinen kahvia 
kutakin 180 ml vettä kohden. Määrät on 
merkitty vesisäiliön reunaan. Hienommat 
jauhatukset edellyttävät tavallisesti 

pienemmän määrän kahvia mutta tekevät 
kahvista kitkerää ja tukkivat suodattimen. 
Voit tehdä kahvista laimeampaa käyttämällä 
suositeltua määrää jauhettua kahvia ja vettä ja 
laimentamalla sitten kuumalla vedellä. Tämä 
maksimoi maun ja minimoi kitkeryyden.

keittoveden puhtaus
Hyvä kahvi alkaa tuoreesta vedestä. 
Irrotettava vesisäiliö on helppo täyttää 
vedellä sekä helppo puhdistaa, joten voit 
aina valmistaa kahvin raikkaimmalla vedellä. 
Jos et pidä hanaveden mausta, voit käyttää 
pullotettua vettä. Älä käytä tislattua vettä tai 
hyvin mineraalipitoista vettä, sillä ne voivat 
vahingoittaa henkilökohtaista kahvinkeitintä.

kahvinkeittimen puhtaus
Koska suodatussuppiloon ja mukiin 
kerääntyvät kahviöljyt voivat eltaantua ja 
heikentää kahvin makua, on tärkeää, että 
nämä kaksi osaa puhdistetaan päivittäin, 
jotta  kahvista tulee parhaan makuista.
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Hoito Ja PUHDistUs

3  Irrota henkilökohtainen 
kahvinkeitin pistorasiasta. 
 
 

1 Jos käytät etikkaa, lisää mukiin 
½ määrästä etikkaa ja ½ vettä. 
Tarkista ennen kalkinpoistoa, 
että suodatussuppilossa ei ole 
kahvia eikä kahvinsuodatinta.

3 Huuhtele suorittamalla 2 keittojaksoa 
käyttäen aina täyttä säiliöllistä raikasta, 
viileää vettä.

2 Suorita henkilökohtaisella kahvin-
keittimellä täysi kahvinkeittojakso 
käyttäen täyttä säiliöllistä kalkin-
poistoainetta tai etikkaseosta. Aloita 
keittäminen painamalla -painiketta.

4 Pese suodatussuppilo kuumalla 
saippuavedellä ja huuhtele kuumalla 
vedellä. Suodatussuppilo kestää 
konepesun koneen yläkorissa.

kalkin poisto henkilökohtaisesta kahvinkeittimestä
Ajan mittaan vedestä kerääntyy kalkkikerrostumia lämpöpumppuun, mikä heikentää 
keittotehoa ja kahvin laatua. Kalkki tulee irrottaa joka toinen kuukausi; jos vesi on 
erittäin kovaa paikkakunnallasi, kalkki on poistettava useammin. 
Henkilökohtainen kahvinkeitin voidaan puhdistaa kalkista valmiiksi pakatulla 
kalkinpoistoaineella tai etikalla. Sekoita kalkinpoistoaine aina viileään veteen.

4  Pyyhi kotelo lämpimällä, saippuoitetulla 
liinalla. Pyyhi sitten puhtaaksi kostealla 
liinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla. 
Älä käytä hankaavia puhdistusaineita 
tai -välineitä.
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vianetsintÄ

•  Jos vain osa henkilökohtaiseen 
kahvinkeittimeen lisätystä vedestä 
keittyy: Henkilökohtainen kahvinkeitin 
vaatii välitöntä kalkinpoistoa. Viittaa 
kohtaan "Kalkin poisto henkilökohtaisesta 
kahvinkeittimestä" "Hoito ja 
puhdistus" -luvussa.

•   Jos ongelmaa ei saada korjattua 
Viittaa lukuun "Takuu ja huolto". 
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takuuajan pituus: kitchenaid korvaa: kitchenaid ei korvaa:

Eurooppa, Lähi-itä 
ja Afrikka: 
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 
henkilökohtaisen kahvin-
keittimen käyttämisestä 
muuhun kuin normaaliin 
kotitaloudessa tapahtuvaan 
juoman valmistukseen.

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

kitCHenaiD ei vastaa vÄlillisistÄ vaHinGoista.

kitchenaid henkilökohtaisen kahvinkeittimen takuu

 
www.kitchenaid.eu

© 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.  
Muutokset määrittelyihin ovat mahdollisia ilman ilmoitusta.

takUU Ja HUolto

Huoltoliikkeet

asiakaspalvelu

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: 03-2333280
www.piketa.fi
piketa@piketa.fi


