
 

 

 

 

 

KAHVINKEITIN  

 KÄYTTÖOHJE 
 

  



Ennen laitteen käyttämistä lue ohjeita huolellisesti, myös tapauksessa, jos olet jo tottunut käyttämään 

samankaltaisia laitteita. Käytä laitetta vain ohjeissa osoitetulla tavalla ja tarkoituksiin. Säilytä ohjekirja. 

Suosittelemme säilyttämään laitteen alkuperäinen pakkaus, ostokuitti ja takuutodistus takuuaikana. 

 
TÄRKEÄT TURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET 

• Fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteiset tai kokemattomat tai taitamattomat henkilöt, 

myös koulunikäiset lapset voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastuussa 

oleva henkilö valvoo ja opastaa heitä laitteen käytössä. Lapsille on opetettava, ettei laitteella saa 

leikkiä. Älä anna lapsien huoltaa ja puhdistaa laitetta ilman valvontaa. Pikkulapset eivät saa 

käyttää laitetta. 

• Varmista, että laitteen typpikilven jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen 

kuin liität laitteen pistosrasiaan. Liitä laite vain vaatimustenmukaisesti maadoitettuun 

pistosrasiaan. 

• Laitetta ei saa kytkeä virtaverkkoon kauko-ohjattavan järjestelmän eikä ulkoisen ajastimen 

välityksellä. 

• Käytä laitetta vain suodatinkahvin tai -teen valmistusta varten. 

• Varmista laitteelle vakaa ja turvallinen sijaintipaikka. Älä aseta laitetta ikkunalautalle tai 

muualle, mistä se voisi helposti putoaa. Sijoita laite tasaiselle ja vakaalle työtasolle. 

• Laitetta ei saa käyttää kylpyammen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä. Laitetta 
ei saa sijoittaa lämpölaitteiden lämpösäteilyyn (lieden, uunin läheisyys). Älä jäta virtakaapelia 

roikkumaan yli pöydän reunan, vältä kaapelin joutumista kosketuksiin kuumien pintojen kanssa. 

Varmista, ettei laitteen virtakaapeli kostuisi, eikä joutuisi kosketuksiin veden kanssa.  

• Älä huuhtele laitetta juoksevan veden alle äläkä upota sitä veteen tai nesteisiin.  

• Vain kylmää juomavettä voi kaataa vesisäiliöön. Älä kaada muita nesteita laitteeseen, äläkä laita 

muuta vesisäiliöön.  

• Vesisäiliöön mahtuu 0.3 ml vettä. Vältä vesisäiliön liiallista täyttämistä.  

• Täytä kahvinkeitinta vedellä vain poiskytkettynä.  

• Ennen vesisäiliön uutta täyttämistä odottele laitteen jäähtymistä noin 5 minuuttia.  

• Ennen päällekytkentää tarkista, onko vesisäiliö täynnä ja onko laitteen kansi kunnolla suljettu. 

• Jätä noin 20 cm varoetäisyys muista esineistä laitteen yläpuolelle.  

• Älä aukaise kantta kahvin keittämisen aikana. Saatat polttaa itseäsi kuumalla höyryllä. 

• Ennen puhdistusta tai siirtämistä kytke laite pois virtaverkosta.  

• Anna laitteen jäähtyä ennen sen puhdistamista tai laittamista säilytykselle.  

• Älä siirrä laitetta paikasta toiseen täydellä vesisäiliöllä tai jos täytettyjä kahvinkuppeja sijaitsee 
kahvinkeittimen alustalla.  

• Älä pese laitetta (paitsi sen vakiosuodatinta ja suodatinkoteloa) juoksevalla vedellä, äläkä upota 

sitä veteen tai nesteisiin.  

• Älä poista laitetta virtaverkosta johdosta vetäen. Irrottamalla laitetta virtaverkosta ota kiinni 

pistokkeesta. 

• Jos virtajohto vahingoittuu, anna sen vaihtaminen valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen 
spesialistin toimeksi. 

•  Älä käytä viallista laitetta. Älä yritä korjata laitetta tai sen virtajohtoa /pistoketta itse – käänny 

valmistajan valtuuttaman huoltohenkilön puoleen.  

• Itse suoritettu korjaus tai laitteen ulkokuoren purkaaminen mitätöivät takuun. 

 

 



LAITTEEN KUVAILU 

 

1 Vesisäiliön ja kahvinvalmistusyksikön kansi 

2 Kannen aukaisemisen kytkin 

3 Kahvinvalmistusyksikkö 

4 Irroitettava suodatinkotelo (sisällä) 

5 Irroitettava vakiosuodatin (sisällä) 
6 Suutimet 

7 Kuppi (2 kuppia mukana) 

8 Päällekytkentäpainike merkkivalolla 

9 Pohja irroitettavalla alustalla 

10 Vesisäiliö 

11 Lämpövastus (sisällä) 

12 Kahvin mittauslusikka 

 
  



ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ 
Poista laite pakkauksesta. Laatikko kupeilla on irroitettavissa vasta senjälkeen, kun olet aukaissut kannen 

ja poistanut suodatinkotelon suodattimella.  

Kannen aukaisemiseks liu’uta kannen aukaisemisen kytkinta, senjälkeen kallista ja aukaise kansi. Älä 

yritä ottaa kuppeja ennen ulos, muutoin vahingoitat kahvinsuutimia.  

 

Pese vakiosuodatin ja suodatinkotelo juoksevalla vedellä ja astianpesuaineella. Huuhtele puhtaalla 
vedella ja kuivaa. Sijoita suodatinkotelo kahvinvalmistusyksikköön ja laita sen sisälle vakiosuodatin. 

Täytä vesisäiliö kylmällä juomavedellä MAX merkintään asti. Vesisäiliöön mahtuu 0.3 ml.  

Varmista kaikkien osien oikea asento laitteessa ja sulje kansi. Sijoita kupit suuttimien alle. Liitä laite 

virtaverkkoon ja käynnistä laite ON/OFF kytkimen painalluksella. Kytkimessa syttyy merkkivalo. Vesi 

juoksee kuppeihiin. Veden loppuessa kytke laite pois päältä. Tyhjennä kupit ja anna laitteen jäähtyä noin 

5 minuuttia. Anna vielä toinenkin säiliöllinen puhdasta vettä juosta laitteen läpi. Näin on laite 

puhdistettu ennen ensimmäistä käyttöä perusteellisesti. 

 
SUOSITUKSIA HYVÄN KAHVIN KEITTÄMISEKSI 
Valmista kahvia aina puhtaassa laittessa. Puhdista kahvinkeitin säännöllisesti ja poista kalkki. Valmista 
kahvia vain kylmästä juomavedestä. Kahvin valmistusta varten käytä vain suodatinkahvijauhetta tai 

tuoretta, pavuista jauhattua kahvijauhetta. Vastajauhattu kahvi on aina herkullisempi. Säilytä 

kahvinjauhetta tiiviisti suljetussa purkissa kuvassa ja viileässä. Älä säilytä sita jääkaapissa tai 

pakastimessa. Käytä kahvinjauhe noin viikon sisällä. Kahvi maistuu paremmin tuoreena. Tämän takia 

emme suosittele kahvin uudelleenlämmittämistä. 



 
KÄYTTÖ 
Aukaise kansi, täytä vesisäiliö. Vettä pitää ollaa kannussa ainakin vähimmäismäärään asti, muttei yli 

enimmäismerkinnän. Käytä vain kylmää juomavettä. Älä laita lämpimää vettä kahvinkeittimeen. Valmis 

kahvia tulee olemaan vähemmän vesisäiliöön kaadetusta veden määrästa. Osa vedestä imeytyy 
kahvinjauheeseen ja osa höyrystyy prosessissa.  

Laita vakiosuodatin suodatinkoteloon. Laita kahvinjauhetta suodattimeen. Suositeltava määrä on  6 g 

(tasan yksi mittalusikallinen) kahvinjauhetta kuppia kohtaan. 

Jos valmistat teetä, laita teejauhetta (lehtiä) suodattimeen. Varmista kaikkien osien oikea asento ja sulje 

kansi. Sijoita kupit suuttimien alle. Liitä laite virtaverkkoon ja käynnistä. Kytkimessa syttyy merkkivalo. 

Kun kahvi on juoksenut kuppeihiin, kytke kahvinkeitin pois. Merkkivalo sammuu. Nyt voit tarjoilla kahvit. 

Jos haluat keskeyttää kahvinkeittämisen ennen koko veden juoksemista läpi järjestelmän, kytke 

kahvinkeitin pois ja odota kahvin tippumisen loppua suuttimista, ennen kun poistat kupit alustalta. Jos 

kytket laitteen päälle ilman kahvia tai et muista poiskytkeä laitetta kahvin valmistumisen jälkeen, kytkee 

termostaatti kahvinkeittimen automaattisesti pois, jotta laite ei vahingoittuisi. Lämpövastuksen 
jäähtyessä kytkeytyy laite uudelleen päälle. Turvallisuuden takia on laite varustettu lämpösuojauksella, 

joka katkaisee virran jos termostaatti vioittuu.  

Anna laitteen jäähtyä ennen uutta päällekytkentää noin 5 minuuttia. Poista kahvinporot ennen 

kahvinkeittimen uutta päällekytkemista. Pese vakiosuodatin ja suodatinkotelo juoksevalla vedella. 

Kuivaa ja laita takaisin. Jos et käytä laitetta, irroita sen pistoke virtaverkosta. 

 
PUHDISTUS JA HUOLTO 
Ennen puhdistusta kytke laite pois virtaverkosta ja anna jäähtyä. Pese vakiosuodatin ja suodatinkotelo 

juoksevalla vedella jokaisen käyttämisen jälkeen. Huuhtele puhtaalla vedella ja kuivaa. Puhdista 

kahvinkeittimen ulkopintaa pehmeällä kostealla pyyhkeellä. Hankaavia puhdistusaineita, bensiinia eikä 
liuottimia ei saa käyttää tämän laitteen puhdistamiseksi. 

 
Kalkinpoisto. 
Poista kahvinkeittimesta kalkki säännöllisesti. Kalkki saattaa aiheuttaa laitteen toiminnan hidastumista ja 

vaikuttaa kielteisesti kahvin laatuun. Jos laitetta käytetään päivittäin, suosittelemme kalkinpoistoa 

kerran kuukaudessa, jos vesi on kovaa tai kerran 2-3 kuukaudessa, jos veden kovuus on keskimmäinen. 

Täytä vesisäiliö etiikkan ja veden liuoksella (1:2) enimmäismerkintään asti. Sijoita suodatinkotelo ja 

vakiosuodatin laitteen sisälle. Sulje kansi ja anna liuoksen juosta sopivaan astiaan. Kaada liuos pois. 

Tämän jälkeen keitä puhdasta juomavettä, kahdesti. Kaada vesi pois. Kertojen välillä anna 

kahvinkeittimen jäähtyä 5 minuuttia. Nyt kahvinkeittimesi on taas käyttövalmis. 
 
TEKNISET TIEDOT 
Syöttövirta .................................................220-240V 

Taajuus .............................................................50 Hz 

Teho ................................................................350 W 

Vesisäiliön kapasiteetti...................................... 0.3 L 

 

Valmistaja pidättää oikeuden kaikkiin teknisiin tietoihin, muotoiluun ja materiaaleihin liittyviin 

muutoksiin ilman vastaava tiedotusta. 

 

 
 
 



KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN KÄSITTELYSTÄ 
Symboli laitteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää 

kotitalousjätteiden mukana. Toimita vanha tai käyttökelvottomaksi muutunut sähkölaitteesi 

sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten.  Varmistamalla, että 

laite poistetaan käytöstä asianmukaisesti, autat estämään sellaiset ympäristö- ja 
terveyshaitat, joita voi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä. Kysy enemmän tietoja 

laitteesi käsittelystä paikallisilta viranomaisilta.  

 

CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU-lainsäädännön mukainen. 

 

 


