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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. Lämmityselementin pinnassa on jäännöslämpöä 

käytön jälkeen. Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä 
käyttökahvoja tai -nuppeja.

3. Suojaudu sähköiskun vaaralta välttämällä johdon, 
pistokkeen tai 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, elleivät 
he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Laite 
ja sen sähköjohto on pidettävä alle 8-vuotiaiden 
lasten ulottumattomissa.
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kahvinkeittimen turvallisuus

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

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 
toimintojen säätöä varten.

7. Sellaisten lisälaitteiden käyttö, joita laitteen valmistaja 
ei suosittele, saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.

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. 
Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoon.

12. Älä käytä laitetta ilman, että kannun kansi on kunnolla 
paikoillaan.

13. Kannu on suunniteltu käytettäväksi tämän laitteen 
kanssa. Sitä ei saa koskaan käyttää liedellä eikä 
mikroaaltouunissa.

14. Älä aseta kuumaa kannua märälle tai kylmälle pinnalle.
15. Älä käytä kannua, jos se on haljennut tai jos sen 

kahva on löystynyt tai heikentynyt.
16. Älä puhdista kannua hankaavilla puhdistusaineilla, 

teräsvillalla tai muilla hankaavilla materiaaleilla.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET
Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
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kahvinkeittimen turvallisuus

Jännite: 220 - 240 Voltin, vaihtovirta
Taajuus: 50/60 Hertziä
Teho: 1250 Wattia

huom. Tässä kahvinkeittimessä on 
maadoitettu pistoke� Sähköiskuvaaran 
välttämiseksi pistoke sopii pistorasiaan 
vain yhdessä asennossa� 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�

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.

sähkövaatimukset

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 

2012/19/EU Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 
(WEEE) mukaisesti� 

-  Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta 
hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- 
ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen 
jätekäsittely voisi aiheuttaa� 

-  Tuotteessa tai sen dokumentaatiossa oleva 

symboli  merkitsee, että sitä ei saa 
käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä 
asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa 
kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita� 

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta 
ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnan-
virastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä 
tai liikkeestä, josta tuote ostettiin� 
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kahvinkeittimen turvallisuus osat ja ominaisuudet

vesisäiliön 
mitta

osat ja lisävarusteet

lasikannu

suodatussuppilo

suodatinkuppi 
4-koon 

suodatinpusseille

hallintapaneeli

lämpölevy

ohjelmoitava 
näyttö

höyrystin

vesisäiliön kansi vesisäiliö

johdon 
säilytystila 

(ei kuvassa)

suodatinpussin 
pidike
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osat ja ominaisuudet

näytön ja hallintapaneelin ominaisuudet

valmistuspainike (BreW)

miinus- ja plusvalintakytkin

valikkopainike (menu)

asetuspainike (set)

valmistusmäärän 
valinnan ilmaisin

kellonajan 
näyttö

lämmityksen ilmaisin

Puhdistuksen ilmaisin

keskitumman/tumman 
paahdon ilmaisin

hautumisen ilmaisinkuumennuksen 
ilmaisin

kastelun 
ilmaisin valmistumisen ilmaisin

ajastuksen ilmaisin (auto)
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osat ja ominaisuudet

Pour over -menetelmä

Perinteinen kahvinkeittomenetelmä ei aina 
saa kahvista parasta makua esiin� Usein 
tavalliseen keittimeen tyydytään ajansäästön 
ja kätevyyden vuoksi�
Pour over -menetelmällä kuuma vesi 
kaadetaan suoraan jauhetun kahvin päälle, 
jolloin kahvin upea maku tulee esiin� 
Usein tähän ei kuitenkaan ole aikaa�
KitchenAidin pour over -kahvinkeitin valmistaa 
kahvia, jonka puhdas ja runsas maku saadaan 
aikaan pour over -menetelmällä� Sitä on 
kuitenkin yhtä helppoa ja kätevää käyttää 
kuin tavallista keitintä�
Pour over -kahvinkeitin ei lisää vettä 
tasaisesti vaan sykäyksittäin, jolloin kahvi 
kastuu ja hautuu hallitusti� 

Tavalliset keittimet myös kuumentavat veden 
tippa kerrallaan, kun taas pour over -keitin 
kuumentaa kaiken veden kerralla täydelliseen 
uuttamislämpötilaan�
Pour over -menetelmän vaikutus näkyy 
kahvin värissä ja runsaassa maussa� 

Pour over -keittimen annostelijalla vesi lisätään hallitusti, 
jolloin kahvin maku tulee parhaiten esiin� 

veden lisäys hallitusti
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kahvinkeittimen kokoaminen

ennen ensimmäistä käyttökertaa
Ennen kahvinkeittimen ensimmäistä käyttökertaa pese suodatussuppilo, suodatinpussin 
pidike ja kannu kuumalla vedellä ja pesuaineella, huuhtele puhtaalla vedellä ja kuivaa� 

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai - välineitä�

huom. Nämä osat voidaan pestä myös astianpesukoneen ylätasolla�

kahvinkeittimen valmistelu käyttöön

1 Kytke kahvinkeitin maadoitettuun 
pistorasiaan� Voit halutessasi kääriä 
johdon ylimääräisen osan keittimen 
takapuolella olevan pidikkeen ympärille�

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.
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kahvinkeittimen käyttäminen

kellonajan asettaminen

2 Kun tuntinäyttö vilkkuu, valitse oikea 
tuntiasetus miinus- ja plusvalinta kytkimellä� 
Vahvista valinta painamalla SET�

1 Kun kahvinkeitin kytketään pistorasiaan, 
kellonajan näyttö alkaa vilkkua�  

3 Minuuttinäyttö alkaa vilkkua� Valitse 
oikea minuuttiasetus miinus- ja 
plusvalintakytkimellä ja vahvista 
valinta painamalla SET�

4 Lopuksi AM/PM-näyttö alkaa vilkkua� 
Valitse oikea AM/PM-asetus miinus- 
ja plusvalintakytkimellä ja palaa 
asetusvalikkoon painamalla SET�

huom. Jos haluat siirtyä suoraan kellonajan valikkoon, kun kahvinkeitin on jo päällä, 
paina MENU-painiketta neljä kertaa, niin tuntinäyttö alkaa välkkyä�
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kahvinkeittimen käyttäminen

kahvin vahvuuden asettaminen

1 Jos haluat asettaa keittimen vaalealle 
tai keskitummalle paahdolle, 
painele MENU-painiketta, kunnes 
Keskitumman paahdon ilmaisin alkaa 
vilkkua näytöllä, ja paina sitten SET� 
Keskitumma paahto on oletusasetus�

2 Jos haluat asettaa keittimen tummalle 
paahdolle, valitse asetus miinus- ja 
plusvalinta kytkimellä� Kun Tumman 
paahdon ilmaisin alkaa vilkkua, 
paina SET� 

hyödyllinen vihje: Jos haluat valmistaa kahvia European Coffee Brewing Centren 
ohjeiden mukaan, käytä keskitumman paahdon asetusta� Se sopii hyvin myös vaalealle 
paahdolle� Keskitumman paahdon asetuksella kahvi uutetaan hieman korkeammassa 
lämpötilassa kuin tumma paahto� Sopiva asetus tuo kahvista esiin upean maun�

valmistusmäärän valitseminen

1 Valitse valmistusmäärä päävalikossa 
painamalla miinus- ja plusvalintakytkintä� 
Vaihtoehdot ovat 2–8 kupillista 
(yksi kupillinen on 1,5 dl)�  
Kun haluttu määrä näkyy näytöllä, 
voit aloittaa kahvin valmistuksen�

huom. 8 kupillista on oletusasetus�

huom. Jos vesisäiliön vesi on vanhaa 
ja haluat vaihtaa sen uuteen, valitse 
8 kupillisen asetus ja paina BREW 
(älä lisää keittimeen kahvia)� Tällöin 
vanha vesi poistuu vesisäiliöstä�
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kahvinkeittimen käyttäminen

3 Kun olet valinnut ajastuksen AM/PM- 
asetuksen, kuulet kaksi merkkiääntä ja 
näkyviin tulee ohjelmointi valikko� Nyt 
käynnistyksen ajastus on käyttövalmis� 
 

huom. Vaihe 4 täytyy suorittaa joka kerta, kun ajastusta halutaan käyttää�

ajastuksen määrittäminen

2 Valitse miinus- ja plusvalintakytkimellä 
kellonaika, jolloin haluat keittimen 
käynnistyvän, ja paina sitten SET� Toista 
vaiheet minuutti- ja AM/PM-asetukselle�

1 Jos haluat ajastaa keittimen käynnistyksen, 
paina MENU-painiketta kahdesti, kunnes 
Auto-ilmaisin vilkkuu näytöllä� 

4 Jos haluat käyttää uudelleen samaa 
ajastusta, paina MENU-painiketta 
kahdesti ja paina sitten SET kolme 
kertaa� Voit peruuttaa käynnistyksen 
ajastuksen koska tahansa painamalla 
BREW-painiketta kaksi kertaa�
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kahvinkeittimen käyttäminen

vesisäiliön täyttäminen

Vesisäiliöön mahtuu vettä 2–8 kupillisen 
valmistusta varten (yksi kupillinen on 1,5 dl)� 
Koska valmistusmäärä voidaan valita joka 
kerta, ylimääräinen vesi vesisäiliössä ei 
haittaa� Kahvinkeitin käyttää oikean määrän 
vettä valitsemasi valmistusmäärän mukaan� 

1 Liu’uta vesisäiliön kansi taakse ja 
kaada säiliöön raikasta, viileää vettä� 
Käytä apuna vesisäiliön mittaa� 
Kahvinkeittimen rakenteesta johtuen 
veden täytyy ensin valua oikeaan 
kohtaan, jotta vedentason ilmaisin 
muuttuu� Sulje vesisäiliön kansi�

huom. Jos vesisäiliön vesi on vanhaa ja haluat vaihtaa sen uuteen, valitse 8 kupillisen asetus 
ja paina BREW (älä lisää keittimeen kahvia)� Tällöin vanha vesi poistuu vesisäiliöstä�

hyödyllinen vihje: Tarkista, että vesisäiliössä on valmistusmäärälle riittävästi vettä, 
niin saat aikaan parhaat tulokset ja maun�

kahvin annostelu

2 Annostele jauhettu kahvi suodatin-
pussiin� Käytä annostelussa apuna 
suodatinpussin pidikkeen merkkiviivoja 
(tai katso "Ohjeita kahvin annosteluun", 
jos punnitset kahvin)� Käännä 
suodatussuppilo kiinni�

1 Irrota suodatinpussin pidike ja aseta 
suodattimeen 4-koon suodatinpussi� 
Painele suodatinpussi suodatinkuppiin 
ja kiinnitä se suodatinpussin pidikkeellä� 
Voit irrottaa suodatinpussin pidikkeen, 
jos et halua käyttää sitä�

huom. Suodatinpussia ei tarvitse 
ensin kastella�
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ohjeita kahvin annosteluun 

kupillista jauhatus vettä (l) kahvia (g)

2 Hieman 
keskikarkeaa 

hienompi 
(katso 

esimerkki 
vasemmalta)

0,3 17

3 0,44 25,5

4 0,6 34

5 0,74 42,5

6 0,89 51

7 1,03 59,5

8 1,18 68

Saat parhaan tuloksen aikaan jauhatuksella, joka on hieman hienompaa 
kuin tyypillisesti käytettävä keskikarkea jauhatus� Jos käytössäsi 
on keittiövaaka, voit punnita kahvin keittomäärän mukaan oheisen 
taulukon ohjeilla� Voit myös arvioida kahvin määrää suodatinpussin 
pidikkeen merkkiviivoilla (katso kuvaa vasemmalla)�

kahvinkeittimen käyttäminen

huom. Pidikkeen merkkiviivat on tarkoitettu keskitummalle 
paahdolle ja keskikarkealle jauhatukselle� 

8

6

4

2
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kahvinkeittimen käyttäminen

kahvin valmistaminen

2 Kahvinkeitin kuumentaa kaiken 
tarvittavan veden jakson alussa� Tässä 
vaiheessa kuumennuksen ilmaisin 
palaa� Veden kuumentamiseen 
kuluu 8 kupillisella noin 6 minuuttia 
(2 kupillisella hieman alle 2 minuuttia)*�

1 Kun valmistusmäärä ja kahvin vahvuus 
on valittu, paina BREW-painiketta� 
 
 
 

3 Kun keitin on kuumentanut veden, 
se alkaa kastella kahvia sykäyksittäin 
niin, että kahvi ehtii hautua� Tämän 
jakson aikana kastelun ja hautumisen 
ilmaisimet palavat vuorotellen� 
 
 

4 Lopuksi valmistumisen ilmaisin syttyy 
ja laitteesta kuuluu kolme merkkiääntä� 
Tässä vaiheessa lämpölevy on jo 
lämmittänyt kannun� Lämmitysjakso 
pitää keitetyn kahvin tarjoilulämpöisenä 
30 minuutin ajan� Voit peruuttaa 
lämmitysjakson koska tahansa 
painamalla BREW-painiketta�

huom. Voit peruuttaa valmistusjakson 
koska tahansa painamalla BREW-painiketta�

* Katso annosteluohjeet kohdasta "Ohjeita 
kahvin annosteluun"

hyödyllinen vihje: On suositeltavaa nauttia kahvi vasta koko valmistusjakson 
päätyttyä, jotta kahvin maku saadaan parhaiten esiin pour over -menetelmällä�
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hoito ja Puhdistus

kahvinkeittimen puhdistaminen

kahvinkeittimen kalkinpoisto
Ajan mittaan kahvinkeittimeen muodostuu vedestä kalkkisaostumia, mikä heikentää 
keittotehoa ja kahvin laatua� Jos huomaat, että kahvinkeittoon kuluu tavallista enemmän aikaa 
tai että keittimestä kuuluu epätavallista ääntä, suorita kalkinpoisto� Puhdistuksen ilmaisin ( ) 
alkaa vilkkua, kun keittimellä on valmistettu 100 kupillista kahvia tai kun kalkkisaostumia 
havaitaan� Kalkinpoisto täytyy tehdä mahdollisimman pian keittimen suorituskyvyn ja 
käyttöiän varmistamiseksi�

huom. Kahvinkeittimen kalkinpoistoon 
voidaan käyttää kalkinpoistoainetta, jota 
on saatavilla kaupoista ja verkkokaupoista�
Noudata kalkinpoistoainepakkauksen 
käyttöohjeita sekä aineen ja veden 
annostussuosituksia�
Täytä kahvinkeittimen vesisäiliö, lisää ohjeen 
mukainen määrä kalkinpoistoainetta ja 
suorita kahvinkeittimen täysi puhdistusjakso�
huom. Puhdistusjakso voidaan suorittaa 
säännöllisesti tarpeen mukaan� Puhdistuksen 
ilmaisimen ( ) ei tarvitse palaa� Noudata 
kohdan 1 ohjeita, paina MENU kolme kertaa 
ja käynnistä puhdistusjakso manuaalisesti 
painamalla SET�

1 Tarkista ennen kalkinpoistoa, että 
suodatus suppilossa ei ole kahvia eikä 
suodatinpussia, ja täytä vesisäiliö raikkaalla 
vedellä 8 kupillisen merkkiviivaan asti� 
Lisää sitten kalkinpoistoaine�

2 Kun puhdistuksen ilmaisin ( ) alkaa 
vilkkua: Paina SET-painiketta Puhdistuksen 
ilmaisin palaa puhdistus jakson ajan� 
Puhdistustilassa keitin tyhjentää vesisäiliön 
riippumatta valmistus määrän asetuksesta� 
Kun puhdistus jakso on valmis (eli noin 
9 minuutin kuluttua), puhdistuksen 
ilmaisin sammuu� Nyt kahvinkeitin 
on jälleen käyttövalmis�

3 Pese suodatussuppilo, kannu ja 
suodatinpussin pidike astianpesukoneen 
ylätasolla tai käsin kuumalla vedellä ja 
pesuaineella ja huuhtele ne lämpimällä 
vedellä� Kuivaa kaikki osat huolellisesti 
ennen kahvinkeittimen kokoamista� 
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vianetsintä

•  Varmista, että kahvinkeittimen virtajohto 
on kytketty maadoitettuun pistorasiaan� 
Jos näin on, varmista laitteen virransaanti 
tarkistamalla sen virtapiirin sulake tai 
vikavirtasuojakytkin, johon kahvinkeitin 
on kytketty�

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.

 jos näyttö on sammunut

 jos ongelmaa ei saada korjattua

jos koko näyttö vilkkuu

 jos vain osa kahvinkeittimeen 
lisätystä vedestä keittyy

•  Kahvinkeittimelle täytyy viipymättä suorittaa 
kalkinpoisto� Katso "Hoito ja puhdistus" 
-luvun kohta Kahvinkeittimen kalkinpoisto�

•  Vesisäiliössä ei ole vettä. Pysäytä vilkkuminen 
painamalla BREW ja odota noin 10 minuuttia, 
että kahvinkeitin jäähtyy� Lisää vesisäiliöön 
haluttu määrä raikasta, viileää vettä ja jatka 
valmistusjaksoa "Kahvin valmistaminen" 
-osan ohjeilla�

•  Viittaa lukuun "Takuu ja huolto". Älä 
palauta kahvinkeitintä jälleenmyyjälle, 
sillä jälleenmyyjä ei tarjoa huoltopalvelua�
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vianetsintä takuu ja huolto

kitchenaid-kahvinkeittimen takuu

takuuajan pituus: kitchenaid korvaa: kitchenaid ei korvaa:

eurooppa, lähi-itä 
ja afrikka:
malli 5kCm0802: 
kahden vuoden 
täydellinen takuu 
ostopäivästä lukien.

varaosat ja korjauskulut 
laitteen materiaaliin ja sen 
valmistukseen liittyvissä 
vioissa. huoltotyöt tulee 
teettää valtuutetussa 
kitchenaid-huoltoliikkeessä.

a.  sellaisen vian korjausta, 
joka on aiheutunut 
kahvinkeittimen 
käyttämisestä muuhun 
kuin normaaliin 
kotitalouskäyttöön.

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

kitChenaid ei vastaa välillisistä vahinGoista.

Lisätietoja on verkkosivustossa:
www.kitchenaid.eu

© 2014� Kaikki oikeudet pidätetään� 
Muutokset määrittelyihin ovat mahdollisia ilman ilmoitusta�

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


