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KOHVIMASINA OHUTUS 
Nii teie kui ka teid ümbritsevate inimeste ohutus on väga 
oluline. 
Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud väga olulised 
ohutusalased teated. Lugege ja järgige neid alati. 
See on ohutusalase hoiatuse sümbol. 
 Sümbol viitab võimalikele ohtudele, mis teile või teid 

ümbritsevatele isikutele surmavaks või ohtlikuks 
osutuda võivad. 

 Kõikidele ohutusalastele teadetele järgneb ohutusala-
ne hoiatus ja sõna "DANGER“ (OHT!) või "WARNING“ 
(HOIATUS!). Need sõnad tähendavad, et 

 kui te kohe juhiseid ei 
järgi,  võite saada surma 
või raskelt vigastada. 

 Juhiste eiramisel võite 
saada surma või raskelt 
vigastada.    

Kõikides ohutusalastes teadetes antakse teada, milline võimalik oht 
teid varitseda võib, kuidas vigastuste võimalust vähendada ja mis 
juhtub, kui juhiseid eiratakse. 

 

OLULISED 
OHUTUSJUHISED 

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati 
järgida peamiseid ohutusnõudeid, kaasa 
arvatud järgmist. 
1. Lugege kõiki juhiseid. Seadme väärkasutus 

võib põhjustada vigastuse. 
2. Ärge puudutage kuumi pindu. Võtke kinni 

käepidemetest või nuppudest. 
3. Tulekahju, elektrilöögi ja isikuvigastuse 

vältimiseks ärge asetage toitejuhet, pistikut 
ega seadet vette ega muusse vedelikku. 

4. Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed 
tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all 
ja juhul, kui neid on õpetatud seadet ohutult 
kasutama. Alla 8-aastased lapsed seadet 
puhastada ega hooldustöid teha ei tohi. 
Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad 
seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult 
järelevalve all. 

5. Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-
aastaste laste käeulatusest eemal. 

6. Lapsed ei tohi seadmega mängida. 
7. Kui seadet ei kasutata ja enne selle 

puhastamist tõmmake seadme pistik 
seinapistikupesast välja. Laske seadmel 
enne hoiulepanekut jahtuda. 

8. Ärge kasutage ühtegi seadet, mille toitejuhe 
või pistik on kahjustada saanud, millel on 
esinenud tõrkeid või mis on mingil viisil 
kahjustada saanud. Toimetage seade 
ülevaatamiseks, parandamiseks või 

seadistamiseks lähimasse volitatud 
teeninduskeskusesse. 

9. Seadme tootja soovitamata tarvikute 
kasutamine võib põhjustada tulekahju, 
elektrilöögi või isikuvigastuse. 

10. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes. 
11. Ärge laske juhtmel rippuda üle laua või leti 

serva ega puutuda vastu kuumi pindu. 
12. Ärge asetage seadet radiaatorile, kuumale 

gaasi- ega elektripliidile, kuuma ahju, 
lahtisele tulele ega selliste kohtade lähedale. 

13. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil. 
14. Seadme kasutamise ajal peab kannul ja 

tõmbekambril korralikult kaas peal olema. 
15. Ärge pange kannu liiga täis. 
16. Kann on mõeldud kasutamiseks koos selle 

seadmega. Seda ei tohi kunagi asetada 
seadme peale ega mikrolaineahju. 

17. Ärge asetage kuuma kannu külmale ega 
märjale pinnale. 

18. Ärge kasutage kannu, kui see on mõranenud 
või kui kannu käepide on lõdvalt või nõrgalt 
kannu küljes. 

19. Ärge puhastage kannu abrasiivsete 
puhastusvahenditega, terasest 
küürimisnuustikutega ega muude 
abrasiivsete esemetega. 

HOIDKE NEED JUHISED ALLES 
 
 
 
 

NÕUDED ELEKTRISÜSTEEMILE 
 

 
 

Elektrilöögi oht 
Ühendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud 
pistikupessa. 
Ärge eemaldage pistiku maandusharu. 
Ärge kasutage adapterit. 
Ärge kasutage pikendusjuhet. 
Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik või 
põhjustada tulekahju või elektrilöögi. 

 
 
MÄRKUS: vastavalt meditsiiniliste seadmete tootjate suunistele  on 
sarnaselt teiste magneteid sisaldavate toodetega soovitatav, et 
implanteeritud südamerütmurite ja defibrillaatoritega inimesed 
peaksid olema seadme kasutamisel ettevaatlikud ja hoiduma sellest 
vähemalt 30 cm kaugusele. 
 
Pinge: 220–240 V AC 
Sagedus: 50/60 Hz 
Võimsus: 1440 W 
MÄRKUS: seadmel on kaitsemaandatud pistik. Elektrilöögi ohu 
vähendamiseks saab selle pistiku seinapistikupessa sisestada ainult 
ühel viisil. Kui pistik seinapistikupessa ei sobi, võtke ühendust 
elektrikuga. Ärge seadistage pistikut mingil viisil ümber. 
Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui toitejuhe ei ole piisavalt pikk, 
laske kvalifitseeritud elektrikul või teenindustöötajal pistikupesa 
seadmele lähemale paigaldada. 



SIFOONIGA KOHVIMASINA 
KASUTAMINE 
KUIDAS SEE KOHVIMASIN ERINEB  
*TEISTEST MASINATEST  
Kohvi valmistamisel sifooniga kasutatakse aurusurvet, mille mõjul 
liigub kuum vesi kannust selle peal asuvasse tõmbekambrisse. Kui 
kohv on tõmmanud, voolab see tagasi kannu. 
Nii läbib kuum vesi kohvipulbri täielikult ning tulemus on maitsev ja 
hästilõhnav jook. Nii puhast ja erksa maitsega kohvi tavalise 
masinaga valmistada ei saa. 

Traditsiooniline sifooniga kohvi valmistamine 
Sifooniga kohvi valmistamine on täielik käsitöö, mis on 
traditsiooniliselt keeruline ja raske protsess, nõudes täielikku 
tähelepanu, täpset ajastust ja sagedast temperatuuri reguleerimist. 
Traditsioonilise valmistusviisi juures on tihti vaja põletit või lahtist 
leeki. Kuna see on niivõrd keeruline ja ebamugav, minnakse tihti 
lihtsama vastupanu teed ja valmistatakse kohv tavalise tilkuva 
kohvimasinaga. 

KitchenAidi sifooniga kohvimasin 
KitchenAidi sifooniga kohvimasinas on ühendatud sel viisil 
valmistatud kohvi võrratu maitse ning 
kasutuslihtsus - lahtist leeki ei ole vaja. Lihtsalt 
nupuvajutusega valmistab sifooniga 
kohvimasin automaatselt eriti puhta ja 
erksa maitsega kohvi ning ise ei pea 
mingit vaeva nägema. Valage lihtsalt 
kannu soovitud kogus vett, pange 
tõmbekambrisse oma lemmik 
kohvipulber ja laske masinal 
kogu töö ära teha! Seda 
põnevat protsessi saate ka 
ise jälgida ning tulemus on 
erakordselt maitsev kohv.  
 

KOHVIPULBRI 
DOSEERIMISE JUHISED 
Parimate tulemuste saamiseks kasutage kohvipulbri doseerimisel 
tõmbekambrisse köögikaalu ja allpool toodud tabelit. Soovitatav on 
kasutada keskmiselt jämedaks jahvatatud kohvipulbrit (vt pilti 
vasakul). Vastavalt maitsele võib kasutada peenemalt või 
jämedamalt jahvatatud kohvipulbrit. 

TASSI-

TÄIED* 

JAHVATUS-

ASTE 

VESI 

GRAMMI-

DES 

KOHV 

GRAMMI-

DES 

LIGIKAUDNE 
TRIIKI 

LUSIKATÄITE 

ARV 

2 

Keskmisest 
veidi 

peenem  
(vt näidet 
vasakul) 

296 18,5 3 

3 444 27,7 4,5 

4 592 37 6,5 

5 739 46,2 8 

6 887 55,4 9,5 

7 1035 64,7 11 

8 1183 73,9 12,5 

*Kasutage kannu küljel olevat mõõteskaalat. 
 
 
 

SIFOONIGA KOHVIMASINA ETTEVALMISTAMINE 
KASUTAMISEKS 
 
 

 
 

Elektrilöögi oht 
Ühendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud 
pistikupessa. 
Ärge eemaldage pistiku maandusharu. 
Ärge kasutage adapterit. 
Ärge kasutage pikendusjuhet. 
Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik või 
põhjustada tulekahju või elektrilöögi. 

Enne esimest kasutuskorda 
Enne kohvimasina esimest kasutuskorda peske kann, tõmbekamber, 
tõmbekambri alus, filter ja kaas sooja seebivahuse veega, loputage 
puhta veega ja kuivatage. Kahjustuste vältimiseks ärge asetage 
kannu täielikult vette ega kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid 
või traatnuustikuid. 
MÄRKUS: kohvimasinat ennast tohib pesta ainult käsitsi. 
Kahjustuste vältimiseks ärge peske ühtegi kannu, tõmbekambri, 
tõmbekambri aluse ega toitejuhtmega aluse ühtegi osa 
nõudepesumasinas. 

Valikulise riidest filtri kasutamisel: 
Keetke uut riidest filtrit enne esimest kasutuskorda viis minutit 
puhtas vees, et see kokku tõmbuks. Järgmistel kasutuskordadel 
tõmbub riidest filter veel veidi kokku ja seejärel saab sellega 
valmistada parimat kohvi.  

  
1 2 
1 Asetage toitejuhtmega alus siledale ja stabiilsele pinnale ja 

sisestage pistik seinapistikupessa. Kui toitejuhet ei ole vaja täies 
pikkuses välja tõmmata, saab osa juhtmest kerida seadme 
alusel asuva hoidiku ümber.  

2 Asetage tõmbekambri alus siledale ja stabiilsele pinnale. 
Sisestage roostevabast terasest sifoontoru tõmbekambri 
alusesse. 

 

RIIDEST FILTRI KASUTAMINE (VALIKULINE) 

  
1 2 
1 Mähkige riidest filter ümber roostevabast terasest ketta ning 

kinnitage selle keskkoht ja välimised osad krookpaelte abil oma 
kohale. Sisestage filtriketas tõmbekambrisse nagu tavaliselt. 

MÄRKUS: siduge paelad tugevasti, kuid nii, et need saaks pärast 
kohvi valmistamist hõlpsalt lahti siduda. 

2 Pärast kohvi valmistamist siduge paelad lahti, võtke riidest filter 
roostevabast terasest filtrikettast välja ning loputage seda 
hoolikalt voolava vee all, et jäägid eemaldada. 

MÄRKUS: riidest filtrile jäävad plekid. See on tavapärane. 

KOHVI VALMISTAMINE 

 
1 2 
1 Hoidke tõmbekamber tasakaalus, hoides kinni selle 

käepidemest. 
2 Mõõtke tõmbekambrisse soovitud kogus jahvatatud kohvipulbrit 

ja pange tõmbekambrile kaas peale. Lisateavet vt "Kohvi 
doseerimise juhised" lk 11. 

 

  
3 4 

3 Valage kannu puhas filtreeritud vesi, jälgides kannu külgedel 
toodud mõõteskaalat. Pritsimise vältimiseks ärge pange kannu 
liiga täis. 

MÄRKUS: kannu mõõteskaala on toodud 148 ml kaupa. 

4 Asetage kann alusele. 



5 6 

5 Võtke tõmbekamber tõmbekambri aluselt ära ja pange see 
kannu peale.  Keerake tõmbekambrit, kuni see on kannu 
käepidemega kohakuti  ja oma kohale lukustunud. 

MÄRKUS: sifooniga kohvimasinal on topelt lukustussüsteem , mis 
lukustab tõmbekambri mehaaniliselt ja magnetiga oma kohale. 

6 Tõmbamistsükli käivitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise 
nupp alla. LED-tuli süttib ja vesi hakkab soojenema. 

MÄRKUS: nupp lülitub tõmbamistsükli ajal automaatselt välja. Ärge 
eemaldage tõmbekambrit kohe, sest tsükkel ei ole veel lõppenud. 
Laske kohvil kannu voolata. 

7 8 

7 Kui kohvi voolamine kannu on lõppenud, võtke tõmbekamber 
kannult ära ja asetage see tõmbekambri alusele. 

MÄRKUS: valmis kohvi võib tulla veidi vähem kui kannu valatud 
vett, sest tõmbamise käigus väike osa veest aurustub. See on 
tavapärane. 

8 Võtke tõmbekambril kaas pealt, pange see kannu peale ja 
keerake päripäeva, et kaas oma kohale lukustada. Kohv on 
nüüd valmis. 

OLULINE! Soovitame kohvi ära juua 30 minuti jooksul pärast 
valmistamist. Nii maitseb see kõige paremini. Tõmbekambri 
kahjustamise vältimiseks ärge soojendage juba valmis kohvi kannus. 

HOOLDUSTÖÖD JA 
PUHASTAMINE 
SIFOONIGA KOHVIMASINA JA TARVIKUTE 
PUHASTAMINE 
Valikulise riidest filtri kasutamisel: 
Loputage filtrit pärast kasutamist sooja veega. Pigistage liigne vesi 
välja ja riputage filter kuivama. 
MÄRKUS:  põhjalikuks desinfitseerimiseks või vajadusel keetke 
riidest filtrit 5 minutit ja laske kuivada. 
Kui kohv ei tõmba enam nii hästi, vahetage riidest filter välja. 

1 2 

1 Laske seadmel jahtuda. Seejärel visake kohvipuru prügikasti. 
Koputage tõmbekambrit ettevaatlikult peopesaga, et eemaldada 
tõmbekambri külgedelt kohvipuru. 

2 Keerake kohvifiltri käepidet lahti lukustamiseks vastupäeva ja 
eemaldage. Seejärel peske kohvifiltrit sooja voolava vee all. 
Laske sellel õhu käes kuivada. 

3 4 

3 Katke roostevabast terasest sifoontoru põhi peopesaga. Täitke 
tõmbekamber kraaniveega, liigutades seda ringikujuliselt, et 
kohvipuru ära loputada. 

4 Hoidke roostevabast terasest sifoontoru kraanikausi kohal ja 
võtke peopesa ära, et tõmbekamber veest ja kohvipurust 
tühjendada. Vajadusel korrake samme 3 ja 4. 

Home Decor OÜ
Tel. +372 555 09 561
Valukoja 7/2, Tallinn, 11415
info@kitchen.ee
www.kitchen.ee
www.facebook.com/KitchenAidEesti/

Kõik teenindustööd tuleb teostada Kitchenaidi 
kohalikus teenindusk-eskuses. 
Lähima teeninduskeskuse andmete saamiseks 
pöörduge seadme müüja poole.




