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sIkkerHet ved bruk av personlIg kaffetrakter

Din og andres sikkerhet er svært viktig.
Vi har satt inn en rekke sikkerhetanvisninger i denne bruksanvisningen 
og på utstyret. Les alltid sikkerhetsanvisningene og følg dem nøye.

Dette er varselsymbolet.
Dette symbolet gjør deg oppmerksom på mulige farer som kan 
ta livet av eller skade deg eller andre.
Alle sikkerhetsanvisninger følger etter varselsymbolet og ordet 
"FARE" eller "ADVARSEL". Disse ordene betyr:

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis 
du ikke umiddelbart følger anvisningene.

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis 
du ikke følger anvisningene.

Alle sikkerhetsanvisninger angir hvilken potensiell fare det gjelder, hvordan du 
reduserer risikoen for skade, og hva som kan skje hvis du ikke følger instruksjonene.

FARE

ADVARSEL

vIktIge forHoldsregler
grunnleggende forholdsregler skal alltid etterfølges 
ved bruk av elektriske apparater, inkludert følgende:

1. Les gjennom alle instruksjoner.
2. Ikke berør varme overflater. Bruk håndtak eller knotter.
3. Beskytt deg mot elektrisk støt ved å unngå å senke kontakten, 

ledningen og kaffemaskinen i vann og annen væske.
4. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og 

personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale 
evner eller uten erfaring og kunnskap under tilsyn eller hvis 
de har fått veiledning i å bruke apparatet på en trygg måte 
og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med 
apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres 
av barn uten veiledning.

5. Trekk støpselet ut av stikkontakten når kaffetrakteren ikke 
er i bruk og før den rengjøres. La det avkjøles før du slår 
det på eller tar av deler.

6. Apparatet må ikke brukes hvis ledningen eller støpslet 
er defekt eller hvis apparatet har en feil eller faller på 
gulvet eller skades på annen måte. Returner apparatet 
til nærmeste autoriserte servicesenter for feilsøking, 
reparasjon eller elektrisk eller mekanisk justering.
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sIkkerHet ved bruk av personlIg kaffetraktersIkkerHet ved bruk av personlIg kaffetrakter

7. Bruk av tilbehør som ikke anbefales eller selges av KitchenAid 
kan føre til brann, elektrisk støt eller skade.

8. Må ikke brukes utendørs. 
9. Ikke la ledningen henge over kanten på bord eller benk, 

eller komme i kontakt med varme overflater.
10. Ikke plasser brødristeren på eller nær varm gassovn 

eller elektrisk komfyr, eller i en oppvarmet ovn.
11. Bruk ikke apparatet til annet enn det er beregnet på.
12. Unngå å bruke apparatet hvis lokket ikke er riktig plassert 

på termokoppen.
13. Termokoppen er utviklet for bruk med dette apparatet. 

Den må aldri brukes på stekeplater eller i mikrobølgeovner.
14. Unngå å rengjøre termokoppen med skurende rengjørings

midler, stålull og annet skurende materiale.
15. dette produktet er kun beregnet til husholdningsbruk.

ta vare pÅ denne bruksanvIsnIngen
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sIkkerHet ved bruk av personlIge kaffetrakter

For nærmere informasjon om håndtering, 
kassering og resirkulering av dette produktet, 
kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller 
forretningen der du anskaffet det. 

 Symbolet  på produktet eller på den 
vedlagte dokumentasjonen indikerer at det 
ikke skal behandles som husholdningsavfall, 
men tas med til en egnet innsamlingsstasjon for 
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

kassering av elektrisk utstyr

kassering av innpakningsmaterialet 
Innpakningsmaterialet er 100 % 
resirkulerbart og er merket med 
resirkuleringssymbolet .  
De forskjellige delene av innpakningen 
må derfor kasseres på en ansvarlig 
måte og i henhold til lokale forskrifter 
for avfallsdeponering. 

kassering av produktet 
 Dette apparatet er merket i samsvar 
med EU direktiv 2002/96/EC om kassering 
av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste 
Electrical and Electronic Equipment  WEEE). 
 Ved å sikre at dette produktet blir avhendet 
på riktig måte, vil du bidra til å forhindre mulige 
negative konsekvenser for miljø og helse som 
ellers kunne forårsakes av uhensiktsmessig 
avfallshåndtering av dette produktet. 

krav til strømforsyning

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

Fare for elektrisk støt

Koble til jordet kontakt.

Jordingsspydet må ikke fjernes.

Ikke bruk adapter.

Ikke bruk skjøteledning.

Hvis dette ikke gjøres kan det føre 
til død, brann eller elektrisk støt.

ADVARSEL
Merk: Hvis støpselet ikke passer 
i stikkontakten, må du ta kontakt med 
en faglært elektriker. Støpselet må ikke 
på noen måte forandres. 

Ikke bruk skjøteledning. Hvis strømledningen 
er for kort, bør du kontakte en godkjent 
elektriker eller servicetekniker for å installere 
en stikkontakt i nærheten av apparatet.

En kort strømledning (eller avtakbar 
strømledning) bør brukes for å redusere 
faren for at ledningen vikles sammen eller 
at du snubler over en lenger ledning.
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personlig kaffetrakter deler

deler og funksjonersIkkerHet ved bruk av personlIge kaffetrakter

bryggekurv
holder

dryppbrett 
i metall

vanntank med 
integrert håndtak

avtakbar  
bryggekurv

termokopp

bryggekurv holderens 
håndtak

av/påknapp

Permanent filter
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deler og funksjoner

av/påknapp
Et unikt signal angir når den personlige kaffe
trakteren er PÅ, og AV/PÅknappen ( )  
lyser blått. Når den slår slås AV, piper 
signalet tre ganger.

lyd som angir avsluttet brygging
Et signal lyder tre ganger når bryggesyklusen 
er avsluttet, før kaffetrakteren slår seg av 
automatisk.

bryggekurvholderens håndtak
Du får tilgang til den avtakbare bryggekurven 
ved å trekke håndtaket mot venstre. En lås 
sørger for at bryggekurvholderen er låst fast.

avtakbar bryggekurv
Bryggekurven kan holde papirfiltre eller 
det permanente filteret. Bryggekurven kan 
vaskes i øverste hylle i oppvaskmaskinen.

permanent filter
Det effektive filteret gjør at du slipper 
å bruke papirfiltre. Det kan vaskes 
i øverste hylle i oppvaskmaskinen. 

personlig kaffetrakter funksjoner

avtakbar vanntank
Kaffetrakteren inneholder en praktisk avtakbar 
vanntank. Fjern tanken og fyll på vann direkte. 
Det anbefales at tanken vaskes for hånd. 

termokopp
Den termokoppen rommer 540 ml og har et 
komfortabelt mykt håndtak og en hoveddel 
i børstet stål. Termokoppen må vaskes for 
hånd, med såpe og varmt vann.

ledninglager (ikke vist)
Rom på baksiden av den personlige 
kaffetrakteren gjør at ekstra ledning 
ikke kommer i veien.

varmepumpe (ikke vist)
Kraftig varmepumpe brygger rik og 
smakfull kaffe.

elektronisk temperaturkontroll (ikke vist)
Elektronisk temperaturkontroll regulerer 
varmepumpen og sørger for like brygge
resultater hver gang.
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slIk bruker du den personlIge kaffetrakteren

1 Sett støpslet i et jordet uttak.

2 Fjern vanntanken og fyll den med 
tilstrekkelig mengde friskt, kaldt 
vann for å lage ønsket mengde kaffe. 
Når du setter på plass tanken, må du 
sette den på linje med merkene.

3 Åpne bryggkurvholderen. Bryggekurven 
kan fjernes eller fylles direkte fra foran 
på kaffetrakteren. 
 

før førstegangsbruk
Vask bryggekurven, det permanente 
filteret og termokoppen i varmt såpevann, 
skyll med rent vann og tørk. Ikke bruk 
slipemidler eller skuresvamper. 
Brygg en kopp friskt, kjølig vann og hell det 
ut før du brygger den første kaffekoppen 
(kun ved første gangs bruk).

Merk: Tanken kan også fylles uten å fjernes 
fra kaffetrakteren.

vIktIg: Ikke bruk begge filtertyper 
samtidig. dersom du bruker begge 
filtertyper, kan det føre til at vannet 
og kaffen flyter over bryggekurven.

4  Sett et kjegleformet kaffefilter 
(størrelse 2) eller det permanente 
filteret i bryggekurven. 

5   Fyll filteret med en strøken spiseskje 
malt kaffe for hver 180 ml.  
Bruk middels kværnet kaffe for 
automatisk filterkaffemaskiner.

Merk: Hvis kaffen er for finmalt, smaker 
kaffen bittert, og kaffepulveret kan tette 
til filteret.
vIktIg: Plasser alltid filteret og kaffen i den 
avtakbare bryggekurven. Unngå å betjene den 
personlige kaffetrakteren uten at bryggekurven 
er på plass.
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slIk bruker du den personlIge kaffetrakteren

6 Jevn ut toppen av de malte bønnene. 
Hvis bryggekurven ble fjernet, må du 
skifte den ut på sikker måte ved 
å sentrere monteringshullene over 
stiftene i bryggekurvholderen, og trykke 
dem bestemt ned slik at de setter 
seg i riktig posisjon. Kontroller at 
bryggekurveholderens luke er helt 
lukket før du brygger.

9 Den personlige kaffetrakteren avgir en 
lyd som angir avsluttet brygging (3 pip) 
når bryggingen er fullført, før den slår 
seg av automatisk.
Gjenta denne prosedyren for å brygge 
flere kopper kaffe. Slå alltid av den 
personlige kaffetrakteren og la den 
kjøles ned i fem minutter, før du 
starter neste bryggesyklus.

8 Trykk på knappen for å begynne 
å brygge kaffe. Av/påknappen lyser 
og du hører en lyd. 
 
 
 
 
 

Merk: Utsiden av termokoppen er varm 
ved berøring etter brygging.

7 Plasser termokoppen på drypp brettet 
av metall. For å maksimere kaffens 
temperatur, anbefales det at kaffen 
brygges med lokket allerede plassert på 
koppen. Kontroller at lokket er midtstilt. 
Du kan også fylle koppen med varmt 
vann i 30 sekunder for å forvarme for 
varmere kaffe. 

Merk: Kaffetrakteren kan brygge ned 
i de fleste kaffekopper med høy kant.
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tIps for gode resultaterslIk bruker du den personlIge kaffetrakteren

slik rengjør du den personlige kaffetrakteren

vedlIkeHold og rengjørIng

1 Fjern bryggekurven, det permanente 
filteret og termokoppen fra den 
personlige kaffetrakteren. 
 
 
 

2 Vask bryggekurven og det permanente 
filteret i varmt såpevann og rengjør med 
varmt vann. Ikke bruk slipemidler eller 
skuresvamper. Disse delene kan også 
vaskes i øverste kurv i oppvaskmaskin. 
Termokoppen skal vaskes for hånd med 
såpe og varmt vann.

vIktIg: Kontroller at den personlige kaffetrakteren er slått av, trukket ut av støpselet 
og helt avkjølt før den rengjøre.

ferske kaffebønner
Virkelig god kaffe kan kun lages av ferske 
kaffebønner. Sørg for at bønnene dine 
forblir ferske ved å oppbevare dem i en 
ugjennomsiktig, lufttett beholder, og oppbevar 
dem kjølig og tørt. Nedkjøling anbefales ikke, 
fordi kondens ofte dannes på bønnene hver 
gang beholderen åpnes. Nedfrysing kan hjelpe 
til å bevare bønner som lagres over lengre 
tid, men det vil også redusere smaken.

rett maling
Den beste kaffen kommer fra kaffebønner 
som er malt riktig, like før de skal brygges. 
Når du brygger, må du sørge for å male 
kaffen middels, som er riktig maling for 
automatiske filterkaffemaskiner.

riktig mengde malt kaffe
Et godt utgangspunkt er en spiseskje kaffe 
for hver 180 ml vann merket på vanntanken. 
Finere malt kaffe krever mindre kaffe, 
men gir også en bitter smak og kan tette 

til filteret. For tynnere kaffe kan du brygge 
med anbefalt forhold mellom kaffe og 
vann, og deretter tynne ut med varmt 
vann. Dermed maksimerer du smaken, 
samtidig som du reduserer bitterheten.

bryggevannets renhet
Den beste kaffen begynner med friskt vann. 
Den avtakbare vanntanken fylles enkelt med 
vann og er enkel å rengjøre, så du kan alltid 
lage kaffen din med friskest mulig vann. 
Hvis du ikke liker smaken av springvann, 
kan du med fordel bruke vann på flaske. 
Ikke bruk destillert vann eller vann med 
høyt mineralinnhold, da disse kan skade 
den personlige kaffetrakteren.

kaffetrakterens renhet
Siden kaffeoljene som samler seg i brygge
kurven og koppen kan bli beske og påvirke 
smaken av brygget kaffe, er det viktig at 
disse to gjenstandene rengjøres daglig for 
å gi best mulig kaffe.
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vedlIkeHold og rengjørIng

3  Trekk den personlige kaffetrakteren ut 
av støpselet. 
 

1 Når du bruker eddik, må du fylle koppen 
med en løsning bestående av en del 
eddik og en del vann. Før avkalkning 
må du kontrollere at bryggekurven 
ikke inneholder kaffe eller kaffefilter.

3 Skyll ved å kjøre den gjennom to 
bryggesykluser med full vanntank 
med friskt, kaldt vann hver gang. 

2 Kjør den personlige kaffetrakteren 
gjennom en hel bryggesyklus med full 
tank bestående av avkalkingsløsningen 
eller eddikblandingen. Trykk på 
knappen for å starte bryggesyklusen.

4 Vask bryggekurven i varmt såpevann 
og skyll med varmt vann. Bryggekurven 
kan også vaskes i den øverste hyllen 
i vaskemaskinen.

slik avkalker du den personlige kaffetrakteren

Kalsiumoppsamlinger (kalk) fra vannet samler seg opp i varmepumpen over tid, og dette 
hemmer bryggeeffektiviteten og kaffekvaliteten. Kalk bør fjernes hver andre måned, 
lokale forhold med hardt vann kan gjøre det nødvendig med avkalking oftere. 
Den personlige kaffemaskinen kan avkalkes med fabrikkprodusert avkalkingsmiddel eller eddik. 
Bland alltid avkalkingsløsningen med kaldt vann.

4  Tørk av hoveddelen med en klut tilsatt 
varmt såpevann. Tørk deretter av med 
en fuktet klut og tørk med en myk klut. 
Ikke bruk slipemidler eller skuresvamper.
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feIlsøkIng

•  Hvis bare en del av vannet som er helt 
i den personlige kaffetrakteren brukes 
til brygging: Den personlige kaffemaskinen 
må avkalkes umiddelbart. Se “Slik avkalker 
du den personlige kaffetrakteren” i avsnittet 
“Vedlikehold og rengjøring”.

•   Hvis problemet ikke rettes: 
Se avsnittet “Garanti og service”. 
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garantiens lengde: kitchenaid  
betaler for:

kitchenaid  
betaler ikke for:

Europa, Midtøsten  
og Afrika:
to års full garanti 
fra kjøpsdato.

Reservedeler og 
reparasjons arbeids
kostnader for 
å korrigere defekter 
i materialer eller 
utførelse. Servicen 
må utføres av et 
serviceverksted 
som er autorisert 
av KitchenAid.

A.  Reparasjoner når den 
personlige kaffetrakteren 
brukes til annet enn 
tilbereding av drikke 
i husholdningen.

B.  Skade som er resultat av uhell, 
endringer, feil bruk, mislighet 
eller installasjon/drift som ikke 
er i overensstemmelse med 
lokale elektrisitetsforskrifter.

kItcHenaId pÅtar seg Ikke ansvar for IndIrekte skade.

garanti for den personlige kaffetrakteren fra kitchenaid

 
www.kitchenaid.eu

© 2013. Alle rettigheter forbeholdt.  
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

garantI og servIce

servicesentre

kundeservice

All service bør utføres lokalt av et servicesenter 
som er autorisert av KitchenAid. Kontakt 
forhandleren som du kjøpte maskinen fra for 
å få navnet på ditt nærmeste servicesenter 
som er autorisert av KitchenAid.

servicecompaniet as:
Gladengveien 8 
0661 Oslo 
NORWAY
Tlf: +47 2389 7266 
Fax: +47 2268 5400
Contact person: John K. Skaar 
john@servicecompaniet.no

Norsk Importør:
HoWard as: 
Hansteensgate 12 
0253 OSLO
Tel: 23 08 41 30


