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Kitchen Aid
ELEKTROONILISE PRESSKANNU KASUTUSJUHEND

SISUKORD
SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID
SEADME OSAD JA TARVIKUD
Kaalu ekraan
Taimeri ekraan
Toitenupp
Taimerinupp
Kaalunupp
Pressi käepide
Juhtpaneel ja LCD-ekraan
Kaas
Press (roostevabast terasest võrguga filter ja silikoontihend ei
ole näha)
Pehme käepide
Topeltseintega roostevabast terasest kann
Integreeritud mõõteskaala (ei ole näha)

ELEKTROONILISE PRESSKANNU OHUTUS

OLULISED OHUTUSJUHISED
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid
ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist.
1. Lugege kõiki juhiseid.
2. Ärge puudutage kuumi pindu. Võtke kinni käepidemetest või nuppudest.
3. Tulekahju, elektrilöögi ja isikuvigastuste vältimiseks ärge asetage seadet vette
ega muusse vedelikku.
4. Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma piiratud füüsiliste, sensoorsete või
vaimsete võimete või kogenematuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised

seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma nende ohutuse eest
vastutava isiku järelevalveta või juhendamiseta
.
5. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
6. Laske seadmel enne osade paigaldamist või äravõtmist ja enne puhastamist
jahtuda.
7. Ärge kasutage seadet, mille töös on esinenud tõrkeid või mis on mingil viisil
kahjustada saanud. Toimetage seade ülevaatamiseks ja/või remondiks
lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.
8. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes.
9. Ärge kasutage seadet kuumal gaasi- ega elektripliidil või nende lähedal ega
kuumas ahjus.
10. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil.
11. Seadme kasutamise ajal peab selle kaas olema korralikult suletud.
12. Ärge kasutage seadet, kui selle käepide ei ole korralikult seadme küljes.
13. Ärge puhastage seadet puhastusvahendite, traadist küürimisnuustikute ega
muude abrasiivsete materjalidega.
14. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Seda ei tohi
kasutada ärilistel eesmärkidel.
15. Ärge pange seadet liiga täis.
16. Liiga kiiresti pressimine või üle 7 kg kogus võib põhjustada põletushaavu.
Hoidke nägu pressi ülaosast eemal.
17. Kasutage ainult jämedalt jahvatatud kohvipulbrit. Peenike kohvipulber võib filtri
ummistada ja tekitada suure surve.
18. Asetage seade libisemiskindlale pinnale.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

ELEKTROONILISE PRESSKANNU KASUTAMINE
PRESSKANNU KASUTAMINE
OLULINE! Enne seadme kasutamist peske kõik seadme osad käsitsi kuuma seebivahuse veega. Kuivatage hoolikalt. Kahjustuste
vältimiseks ärge peske seadet nõudepesumasinas ega asetage seda vette.
1

Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu. LCD-ekraanile kuvatakse korraks --- ja seejärel muudetakse näit kujule 0G ja
0:00 minutit. Seade on kasutusvalmis.
2
Mõõtke jämedalt jahvatatud kohvipulber mõõtekulbiga kannu. Kohvipulber kaalutakse automaatselt. Soovitatavaid koguseid vt
"Kohvi doseerimise juhised".
Grammidelt untsidele ümber lülitamiseks vajutage ja hoidke kaalunuppu 3 sekundit all. LCD-ekraan lülitab 0 G pealt ümber
0.0 Oz peale.
3
Anuma kaalu fikseerimiseks vajutage kaalunuppu. Täpse mõõtetulemuse saamiseks valage kannu aeglaselt kuuma vett (91-9
6 °C), andes kaalule piisavalt aega reguleerimiseks. Doseerige vastavalt soovitud tassitäite arvule kohvipulber. Kaal mõõdab
automaatselt vee, aidates teil doseerida õige koguse. Ärge ületage lubatud maksimumtähist MAX.
4
Vajutage taimerinuppu. Segage kohvipulbrit ettevaatlikult edasi ja tagasi, et selle "koorik purustada".
NÕUANNE: see võimaldab kohvipulbril "õide puhkeda". Kohvipulbri tõmbamisel vees tekib veepinnale "koorik". See näitab, et kohvi
valmistatakse õigesti.
5
Pange kannule kaas peale. Ärge vajutage pressi alla. Laske kohvil tõmmata. Alustuseks sobib 4 minutit. Vastavalt maitseeelistustele võite kohvil lasta tõmmata rohkem või vähem.
6
Suruge press aeglaselt (10-15 sekundit) ja ühtlaselt alla, et eraldada kohvipuru tõmmanud kohvist. Pressi allasurumisel
veenduge, et see oleks vertikaalasendis. Valage kohv kohe välja ja nautige!

MÄRKUS: kaalu mõõt suureneb aja möödudes ja temperatuuri tõustes. See on tavapärane.
NÕUANNE: parema tulemuse saamiseks tõstke pressi käepidet enne kohvi serveerimist veidi ülespoole.
NÕUANNE: kui olete kohvi serveerinud, tõstke press ülespoole kohvipurust välja. See hõlbustab puhastamist.

KOHVIPULBRI DOSEERIMISE JUHISXED
Näide jämedalt jahvatatud kohvipulbri soovitatava doosi kohta.

Presskannu täitmisel jahvatatud kohvipulbri ja veega kasutage sellesse integreeritud kaalu. Kasutage jämedalt jahvatatud kohvipulbrit (vt
pilt paremal).
Tassid Vee kaal
Vee kaal
Kohvipulb Ligikaudne
untsides
grammides er
kulbitäite arv #
grammides
296
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2
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2
3
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3

4

20
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4

5

25

739

46

5

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE
PATAREIDE VAHETAMINE
Seade töötab 2 x AAA-tüüpi patareiga (kaasas). Patareidele juurdepääsuks avage ristpea kruvikeeraja seadme põhjas asuva
patareisahtli kate.
1 Keerake kann tagurpidi ja eemaldage ristpea kruvikeerajaga sahtli katte kruvi. Tõstke sahtli kaant, nagu on näidatud joonisel.
2 Pange 2 x AAA-tüüpi patareid sahtlisse tagasi. Kruvige kruvi kindlasti oma kohale tagasi.

SEADME PUHASTAMINE
OLULINE! Presskannu tuleb kindlasti puhastada pärast igat kasutuskorda. Kui kannu ja pressi ei puhastata pärast kasutamist täielikult
kohvipurust või see jääb seebine, võib see mõjutada järgmisel korral valmistatava kohvi maitset.
1 Peske kõiki seadme osi käsitsi. Laske kõikidel osadel jahtuda. Seejärel tõstke pressi kaant ülespoole, kallutades seda, et kaas
kannult ära võtta. Peske pehme niiske lapiga. Kuivatage hoolikalt pehme kuiva lapiga. Kahjustuste vältimiseks ärge peske seadet
nõudepesumasinas ega asetage seda vette.
2 Pressi ettevalmistamiseks puhastamiseks võtke ühe käega kinni pressi käepidemest ja keerake teise käega filtriketast, kuni see
tuleb täielikult pressi küljest ära ning saate filtriketta ja kaane ära lükata.

3 Järgmisena tõstke ettevaatlikult filtri ülaosa, et eemaldada võrguga filtriketas ja kummitihend. Nüüd on teil eraldiolevad osad, mida
pesta: filtri ülaosa, kummitihend, võrguga filtriketas ja filtripõhi.

4 Peske filtri osi pärast pressi küljest eemaldamist pehme niiske lapiga. Kuivatage pehme kuiva lapiga. Loputage võrguga filter
täielikult puhtaks, sest sinna jäänud seebi- või kohvijäägid mõjutavad järgmisel korral valmistatava kohvi maitset.

5 Õigesti kokkupanekuks jälgige, et kummitihend oleks filtrikettas ühtlaselt keskel ja täielikult oma kohal.

PROBLEEMID SEADME TÖÖS
Kui seadme töös esineb tõrkeid, kontrollige järgmist:
- Kohv on liiga kange: serveerige kohv kohe pärast soovitatud tõmbamisaja möödumist. Vastasel juhul tõmbab kohv edasi ja muutub
kangeks.
Muud võimalikud lahendused: jahvatage kohvioad jämedamalt ja laske vähem tõmmata.
- Kohv on liiga lahja: jahvatage kohvioad peenemalt või laske rohkem tõmmata.
- Kohv on kibe või ebameeldiva maitsega: seadet ei ole korralikult puhastatud. Kontrollige pärast igat kasutuskorda, et kõik seebi- ja
kohvipurujäägid oleksid kõikidelt seadme osadelt maha loputatud. Rohkem teavet vt osast “Hooldamine ja puhastamine”.
- Kui pressi allavajutamine on raske, võib kohvipulber olla jahvatatud liiga peenelt.
- Kui pressi allavajutamine on liiga kerge, võib kohvipulber olla jahvatatud liiga jämedalt.
Kui eespool toodud nõuanded probleemi ei lahenda, vt „Garantii“ alt "Klienditeenindus".
Ärge tagastage seadet jaemüüjale. Tema ei tee teenindustöid.
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