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TURVALLISUUSJAASETUKSET______________

Lue tämä käyttöopas huolelli-
sesti kokonaan ennen tämän 
laitteen käyttöä! Noudata kaik-
kia turvallisuusohjeita, jotta väl-
tetään väärästä käytöstä aiheu-
tunut vahinko!
Säilytä käyttöopas myöhem-
pää käyttöä varten. Jos tämä 
laite annetaan jollekin kolman-
nelle osapuolelle, anna myös 
käyttöopas uudelle haltijalle.

 █ Tämä laite on tarkoitettu ai-
noastaan kotikäyttöön. Sitä 
ei ole tarkoitettu ammattikäyt-
töön: 

 - henkilökunnan keittiöön liikk-
eissä, toimistoissa tai muissa 
työpaikkatiloissa; 

 -maatiloilla; 
 - hotellien, motellien tai mui-

den yöpymispaikkojen asi-
akkaiden käyttöön; 

 -aamiaismajoitukseen. 
 █ Älä käytä laitetta kylpyhuo-
neessa.

 █ Tarkista, että tyyppikilven 
jännitelukema vastaa pai-
kallista virran syötön jänni-
tettä. Laitteen voi irrottaa 
kokonaan verkkovirrasta vain 
irrottamalla pistokkeen pisto-
rasiasta.

 █ Lisäsuojaa varten laite on 
liitettävä kotitalouden jään-
nösvirtalaitteeseen, jonka vir-
heellinen virransuojakytkin 
ei ylitä 30 mA. Pyydä sähkö-
asentajalta lisätietoja.

 █ Älä upota laitetta, virtajoh-
toa tai pistoketta veteen tai 
muihin nesteisiin. Älä pidä 
laitetta juoksevan veden alla 
tai puhdista mitään sen osia 
astianpesukoneessa. Vain suo-
datinkori ja lasikannu voidaan 
puhdistaa astianpesukoneen 
ylätasolla tai vedellä ja asti-
anpesuaineella.

 █ Irrota sähköjohto laitteen käy-
tön jälkeen ennen laitteen puh-
distamista, ennen huoneesta 
lähtöä tai jos ilmenee vika. 
Älä irrota laitetta pistorasiasta 
vetämällä sitä johdosta.

 █ Älä purista tai taita virtajohtoa 
ja älä hiero sitä teräviin reunoi-
hin vahingon ehkäisemiseksi.

 █ Pidä virtajohto poissa kuumilta 
pinnoilta ja avotulesta.

 █ Älä käytä laitteen kanssa jat-
kojohtoa.

 █ Älä käytä laitetta, jos sen säh-
köjohto on vahingoittunut.
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 █ GRUNDIG-kot i ta lous lai t -
teemme ovat soveltuvien 
turvallisuusstandardien mu-
kaisia. Jos laite tai virtajohto 
vahingoittuu, sen korjaaminen 
tai vaihtaminen on jätettävä 
valtuutetulle huoltokeskukselle 
vaarojen välttämiseksi. Väärin 
tehty tai valtuuttamaton kor-
jaus voi olla vaarallista ja ai-
heuttaa käyttäjälle vaaran.

 █ Älä purkaa laitetta missään 
olosuhteissa. Takuuvaatimuk-
sia ei hyväksytä sopimatto-
man käsittelyn aiheuttamista 
vahingoista.

 █ Tätä laitetta voi käyttää 8 
vuotiaat ja vanhemmat lapset 
sekä sellaiset henkilöt, joilla on 
vähentynyt fyysinen, aistillinen 
tai henkinen kyky tai joilla ei 
ole kokemusta tai tietämystä, 
jos heidän laitteen käyttöä 
seurataan tai ovat saaneet oh-
jeita laitteen turvallisesta käy-
töstä ja he ymmärtävät siihen 
liittyvät vaarat. Lapset eivät 
saa leikkiä laitteella. Lapset 
eivät saa suorittaa puhdistusta 
tai käyttäjän ylläpitoa ilman 
valvontaa.

 █ Säilytä aina laite ja sen sähkö-
johto alle 8-vuotiaiden lasten 
ulottumattomissa.

 █ Puhdista huolellisesti ennen 
laitteen ensimmäistä käyttöä 
kaikki osat, jotka joutuvat 
kosketuksiin veden tai kahvin 
kanssa. Katso täydet lisätiedot 
”Puhdistus ja huolto” -osasta.

 █ Kuivaa laite ja kaikki sen osat 
ennen laitteen liittämistä verk-
kovirtaan ja ennen osien liittä-
mistä.

 █ Älä käytä tai sijoita mitään lai-
tetta kuuman pinnan päälle tai 
lähelle, kuten kaasukeittimen, 
sähkökeittimen tai lämmitetyn 
uunin lähellä.

 █ Älä käytä laitetta mihinkään 
muuhun kuin sen käyttötarkoi-
tukseen. Kahvinkeitin on suun-
niteltu kahvin valmistamiseen. 
Älä käytä laitetta minkään 
muun nesteen, säilötyn, purki-
tetun ja pullotetun ruoan läm-
mittämiseen.

 █ Älä käytä laitetta syttyvien tai 
palavien pintojen tai materiaa-
lien päällä tai läheisyydessä.

 █ Käytä laitetta vain mukana toi-
mitettujen osien kanssa.

TURVALLISUUSJAASETUKSET______________
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TURVALLISUUSJAASETUKSET______________

 █ Älä käytä laitetta kosteilla tai 
märillä käsillä.

 █ Käytä laitetta aina tukevalla, 
tasaisella, puhtaalla ja kui-
valla ja ei liukkaalla pinnalla.

 █ Varmista, ettei ole vaaraa, että 
sähköjohtoa voisi vahingossa 
vetää irti, tai ettei kukaan voi 
kompastua siihen, kun laite on 
käytössä.

 █ Sijoita laite niin, että pistoke 
on aina tavoitettavissa.

 █ Vältä kuumia pintoja ja pidä 
lasikannusta kiinni vain kah-
vasta palovammavaaran 
vuoksi. Lasikannu kuumenee 
käytön aikana.

 █ Älä liikuta laitetta, kun lasikan-
nussa on kuumaa nestettä tai 
laite on vielä kuuma.

 █ Älä avaa kantta tai suodatin-
koria kahvinvalmistuksen ai-
kana.

 █ Älä koskaan täytä laitetta mak-
simitasomerkin yli. Jos laite 
täytetään yli enimmäistason, 
ylimääräinen vesi tyhjenee 
laitteesta suojatyhjennyksen 
kautta.

 █ Älä käytä laitetta jos et halua 
keittää kahvia tai pitää sitä 
kuumana.

 █ Täytä laite vain kylmällä ja 
raikkaalla juomavedellä.

 █ Tätä laitetta ei saisi käyttää ul-
koisen kelloajastimen tai erilli-
sen kauko-ohjausjärjestelmän 
kanssa.

 █ Kaada vesi varovasti säiliöön. 
 █ Jos vettä roiskuu veden kaa-
tamisen yhteydessä, varmista, 
että lasikannu ja lämmitystaso 
ovat kuivat.

 █ Käytä lasikannua ainoastaan 
kahvinkeittimen kanssa.

 █ Älä koskaan käytä laitetta 
ilman vettä.

 █ Älä käytä lasikannua, jossa 
on säröjä tai irrallinen tai va-
hingoittunut kahva.

 █ Tuuletusaukot päästävät höy-
ryn pois. Älä tuki niitä käytön 
aikana.
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Hyvä asiakas,

Onneksi olkoon uuden GRUNDIG Kahvinkeitti-
men KM 7280 / KM 7280 W oston johdosta.

Lue huolellisesti seuraavat käyttäjän huomautuk-
set, jotta voit käyttää laadukasta Grundig-tuotet-
tasi usean vuoden ajan.

Vastuullinenlähestymistapa!
GRUNDIG keskittyy sopimuk-
siensa mukaisesti sosiaalisiin työ-
olosuhteisiin oikeudenmukaisiin 
palkkoihin niin ulkoisten työntekijöi-
den kuin tavarantoimittajien osalta. 
Raaka-aineiden tehokas käyttö on 

myös erittäin tärkeää, jatkuvalla usean tonnin 
muovijätteen vähentämisellä vuosittain. Lisäksi 
laitteiden lisävarusteet ovat saatavilla vähintään 
5 vuoden ajan.

Elämisen arvoisen tulevaisuuden puolesta.

Hyvästä syystä. Grundig.

Säätimetjaosat
Katso kuva sivulla 3.

A  Vesisäiliön kannella 

B  Suodatinkorin kansi

C  Suodatinkori

D  Tuuletusaukot

E  Vedentason merkki

F  Vesisäiliöllä

G  Valumisestolla

H  Lasikannu

I  Lämmityslevyllä

J  Ohjelmoitava painike

K  Automaattinen käynnistyspainike

L  Näyttö

M  Minuuttien asetuspainike

N  Tuntien asetuspainike

O  Aromipainike

P  On/Off-painike

Lisävarusteet
Kahvin mittauslusikka

LAITEYHDELLÄSILMÄYKSELLÄ_____________
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Valmistelu
Varotoimi

 █ Ensimmäinen käyttö: Käytä ilman kahvin lisää-
mistä ainakin 4 kertaa.

 █ Noudata osan "Kahvin valmistus" vaiheita 1–2 
ja 7–12.

1Poista kaikki pakkaus- ja tarramateriaalit ja 
hävitä ne soveltuvien paikallisten säädösten 
mukaisesti.

2Puhdista huolellisesti ennen laitteen ensim-
mäistä käyttöä kaikki osat, jotka joutuvat kos-
ketuksiin veden kanssa. Katso täydet lisätiedot 
”Puhdistus ja huolto” -osasta.

3Varmista, että laite on pystyasennossa ja va-
kaalla, tasaisella, puhtaalla, kuivalla ja luista-
mattomalla pinnalla.

Kahvinvalmistus
1Irrota vesisäiliö ja täytä se F  tarvittavalla ve-

simäärällä, mutta älä täytä yli ”12”-merkin. 
Valmis kahvimäärä on 10 % vähemmän kuin 
mitä vettä lisättiin, koska kahvi ja suodatin ime-
vät vettä. Lasikannussa oleva mitta on merkitty 
kahvikuppeina, esim. 4 = 4 kuppia. Jotta kahvi 
maistuu hyvälle, kahvia suositellaan valmistet-
tavan vähintään 4 kupin annos kerralla.

Huomautuksia
 █ Käytä ainoastaan puhdasta, kylmää ja rai-

kasta juomavettä.
 █ Vesisäiliön takaosassa on poistoaukko, joka 

estää ylittämästä kahvinkeittimen vetoisuuden. 
Jos lisäät liikaa vettä, ylimääräinen valuu pois 
laitteen takaa.

2Sulje vesisäiliön kansi A  ja avaa suodatinkorin 
kansi B .

3Vedä suodatinkori ulos C .

4Avaa sopiva paperisuodatin (1 x 4) ja aseta 
se suodatinkoriin. C  Sulje suodatinkorin  
kansi B .

Huomio
 █ Käytä aina vain yhtä paperisuodatinta kerral-
laan. Tarkista, ettei paperisuodatin taivu tai 
taitu.

5Täytä suodatin tarvittavalla määrällä jauhettua 
kahvia. Teet tämän käyttämällä mukana tullutta 
mittalusikkaa.

6Aseta suodatinkori C  takaisin runkoon.

7Aseta lasikannu H  lämmityslevylle I .

Varotoimi
 █ Jos suodatinkoria ei C  ole suljettu tai lasikan-

nua H  asetettu oikein paikoilleen, valumise-
nestotoiminto ei toimi oikealla tavalla. Se voi 
aiheuttaa kuuman veden tai kahvin ylivalumi-
sen.

8Liitä pistoke pistorasiaan.

9Kytke laite päälle painamalla On/Off-paini-
ketta P .
– On/Off-painikkeen P  valo syttyy ja kahvin-

valmistus alkaa.

Huomautuksia
 █ Kahvinvalmistus voidaan pysäyttää koska ta-

hansa painamalla uudelleen On/Off-painiketta 
P .

 █ Tuuletusaukot D  päästävät höyryn pois. Älä 
tuki niitä käytön aikana.

 █ Laite on varustettu valumisenestolla, G  
joka löytyy suodatinkorin alta, C  ja se 
mahdollistaa lasikannun lyhytaikaisen  
poiston H  kahvin kaatamiseksi ennen kuin vesi 
on lopettanut valumisen koneen läpi.

 █ Kahvinkeittimessä on lämpimänä pito -toiminto, 
ja se pystyy pitämään juuri valmistetun kahvin 
lämpimänä jopa 30 minuuttia, kun laite on 
kytketty päälle. Ekologisten suunnittelumäärä-
ysten mukaisesti laite sammuttaa itsensä auto-
maattisesti tämän ajan jälkeen. 

KÄYTTÖ__________________________________
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KÄYTTÖ__________________________________

Varotoimi
 █ Varmista kuitenkin, että laitat lasikannun H  

nopeasti I  takaisin lämmitystasolle (maks. 30 
sekuntia). Muuten haudutettu kahvi voi valua 
yli suodattimesta. Jos haluat käyttää lasikan-
nua kauemmin kuin 30 sekuntia, sammuta laite.

 █ Älä vedä suodatinkoria ulos C  kahvinkeiton ai-
kana, vaikka suodattimessa ei olisi valumassa 
vettä. Erittäin kuumaa vettä tai kahvia saattaa 
roiskua suodatinkorista ja aiheuttaa vammoja.

 █ Jos vesi/kahvi ei valu pois suodatinkorista C   
muutaman sekunnin kuluttua siitä, H  kun la-
sikannu on laitettu kunnolla paikoilleen, I   
irrota heti pistoke pistorasiasta, ja odota 10 
minuuttia ennen kuin avaat ja tarkistat suoda-
tinkorin C .

 █ Kun kahvinvalmistus on lopussa ja ve-
denpinnan merkki E  on tyhjä, suoda-
tinkorissa on vielä kuumaa nestettä C .  
Odota muutama minuutti, että neste valuu ko-
konaisuudessaan lasikannuun H .

10Ota lasikannu H  pois lämmityslevyltä I  
heti, kun kahvi on valmis ja lasikannu H  on 
täynnä. Kahvi on valmis.

11Sammuta laite painamalla On/Off-paini-
ketta P .

12Irrota laitteen pistoke pistorasiasta.

Huomautuksia
 █ Jos haluat jatkaa kahvinkeittoa, toista toimen-

piteet 1–12. Anna laitteen jäähtyä ainakin 15 
minuuttia jokaisen kahvinkeiton välillä.

 █ Paremman aromin saat käyttämällä aromipai-
niketta, O  joka aktivoi erityisen kahvinvalmis-
tuksen, joka korostaa kahvin makua ja aromia. 
Rikkaan maun saamiseksi kahvinkeitin käy läpi 
kahvinvalmistuksessa useita jatkuvia jaksoja. 
Tämä erityinen aikavapautuva prosessi kylläs-
tää kahvin asteittain, ja uuttaa niistä parhaan 
maun ja aromin.

Vinkkejäjavihjeitä
 █ Käytä lauhde tai suodatettua vettä kalkkikivike-

rääntymän ehkäisemiseksi.

 █ Säilytä kahvinpuru viileässä, kuivassa paikassa. 
Sulje kahvipakkaus avaamisen jälkeen tiukasti 
uudelleen raikkauden säilyttämiseksi.

 █ Älä käytä kahvia uudelleen, koska se aiheuttaa 
kahvin maun huonontumisen.

 █ Kahvin uudelleenlämmittämistä ei suositella, 
koska kahvin maun huippu saavutetaan heti 
hautumisen jälkeen.

Automaattinenkahvin-
keitto
Huomio

 █ Automaattisen kahvinkeittotoiminnon käyttä-
mistä varten on asetettava ensin kello.

Kellonasettaminen
1Aseta tunti tuntien asetuspainikkeella N .

– Vaihda numeroita nopeasti pitämällä paini-
ketta painettuna.

2Aseta minuutit minuuttien asetuspainikkeella M .
– Vaihda numeroita nopeasti pitämällä paini-

ketta painettuna.
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Puhdistusjahuolto
Varotoimi

 █ Älä käytä bensiiniä, luotinaineita tai hankaa-
via puhdistusaineita, metalliesineitä ja kovia 
harjoja laitteen puhdistamiseen.

 █ Älä laita laitetta tai sähköjohtoa veteen tai 
muuhun nesteeseen.

1Sammuta laite ja irrota sähköjohto pistorasi-
asta.

2Anna laitteen jäähtyä.

3Ota lasikannu pois H .

4Avaa suodatinkorin kansi B .

5Vedä suodatinkori ulos C . Ota paperisuoda-
tin ja kahvinpurut pois ja hävitä ne.

6Puhdista suodatinkori C  b laittamalla se 
juoksevan veden alle ja käyttämällä vähän 
mietoa puhdistusainetta. Suodatinkori C   
ja lasikannu H  voidaan puhdistaa astianpe-
sukoneen ylähyllyllä tai juoksevan veden alla.

7Käytä kosteaa liinaa ja vähän mietoa puhdis-
tusainetta laitteen ulkopuolen puhdistamiseksi.

8Aseta suodatinkori C  takaisin runkoon ja sulje 
suodatinkorin kansi B .

9Aseta lasikannu H  lämmityslevylle I .

Huomio
 █ Ennen kuin käytät laitetta puhdistamisen jäl-

keen, kuivaa kaikki osat huolellisesti pehmeällä 
pyyhkeellä tai paperipyyhkeellä.

TIETOJA__________________________________

Automaattisenkahvinkeit-
totoiminnonasettaminen
1Noudata osan "Kahvin valmistus" vaiheita 

1–8.

2Aseta haluamasi automaattinen kahvinkeitto-
aika painamalla ohjelmointipainiketta J .
– Ohjelmointipainikkeen valo syttyy.

3Aseta aika, jolloin haluat kahvinkeiton alkavan 
tuntien asetuspainikkeilla N  ja minuuttien ase-
tuspainikkeilla M .

Huomio
 █ Voit tarkis taa automaatt isen kah-

v inkei ton alkamisajan painamalla  
ohjelmointipainiketta J . Asetettu aika näkyy 
muutaman sekunnin ajan näytössä L . Se 
palaa automaattisesti oikeaan aikaan.

4Paina automaattista käynnistyspainiketta K .
– Automaattisen käynnistyspainikkeen valo K  

syttyy.

5Kahvinkeitin aloittaa kahvinkeiton heti esiase-
tettuun aikaan.

KÄYTTÖ__________________________________

Huomautuksia
 █ Kun kahvinkeittojakso alkaa, automaattisen 

käynnistyspainikkeen valo K  sammuu ja On/
Off-painikkeen valo P  syttyy merkiksi siitä, että 
kahvinkeitin on käytössä.

 █ Voit sammuttaa automaattisen kah-
vinkeiton painamalla automaatt is ta  
käynnistyspainiketta K  uudelleen. Valo sam-
muu.

6Ota lasikannu H  pois lämmitysalustalta 
I  heti, kun kahvinkeitto on päättynyt ja  

lasikannu H  on täynnä. Kahvi on valmis.

7Sammuta laite painamalla On/Off- 
painiketta P .

Huomio
 █ Paremman aromin saat käyttämällä aromipai-

niketta, O  joka aktivoi erityisen kahvinvalmis-
tuksen, joka korostaa kahvin makua ja aromia. 
Rikkaan maun saamiseksi kahvinkeitin käy läpi 
kahvinvalmistuksessa useita jatkuvia jaksoja.
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Laitteenkalkinpoisto
Laitteen kalkinpoisto pidentää sen käyttöikää. 
Poista kahvinkeittimestä kalkki ainakin 4 kertaa 
vuodessa. Kuinka usein kalkinpoisto on tehtävä, 
riippuu veden kovuudesta alueellasi. Mitä ko-
vempaa vesi on, sitä useammin laitteesta on pois-
tettava kalkki.

1Hanki sopiva kalkinpoistoaine erikoiskau-
pasta. Pyydä laitteen nimen mukaan.

2Ennen kalkinpoistoprosessin aloittamista lue 
valmistajan ohjeet kalkinpoistoaineen pakka-
uksesta. Jos valmistajan ohjeet eroavat alla 
olevista, noudata valmistajan ohjeita.

Huomio
 █ Voit myös käyttää väkiviinaetikkaa ja sitruuna-

mehua kalkinpoistonesteen sijasta.
3Täytä vesisäiliö ”12”-merkkiin ja lisää kalkin-

poistoneste.
Sekoitussuhde: 4 osaa vettä ja 1 osa kalkin-
poistoainetta.

4Kytke laite päälle ja anna noin yksi suuri kah-
vinkupillinen juosta laitteen läpi.

5Kytke laite pois päältä.

6Anna seoksen liuota noin 15 minuutin ajan.

7Toista vaiheet 4–6.

8Kytke laite päälle ja anna koko seoksen valua 
laitteen läpi.

9Täytä vesisäiliö kylmällä, raikkaalla juomave-
dellä ja anna kaiken veden juosta laitteen läpi.

10Toista vaihe 9 neljä kertaa.

11Nyt voit keittää taas kahvia.

Säilytys
Jollet aio käyttää laitetta pitkään aikaan, säilytä 
se huolella. Varmista, että laite on irrotettu verk-
kovirrasta ja täysin kuiva.

Säilytä laitetta viileässä, kuivassa paikassa. 
Muista säilyttää laite lasten ulottumattomissa.

Ympäristöhuomautus
Tuote on valmistettu korkealaatuisista osista ja 
materiaaleista, jotka voidaan käyttää uudelleen 
ja jotka soveltuvat kierrätykseen.

Älä siksi hävitä laitetta normaalin kotita-
lousjätteen mukana sen käyttöiän päätyt-
tyä. Toimita se sähkö- ja elektroniikkaro-
mun kierrätyspisteeseen. Tämä on 
ilmaistu tuotteessa, käyttöoppaassa ja 

pakkauksessa tällä symbolilla.

Hae paikallisten viranomaisten ylläpitämistä lä-
himmistä keräyspisteistä tietoa.

Auta suojelemaan ympäristöä kierrättämällä käy-
tetyt tuotteet.

Teknisettiedot
Tuote noudattaa EU-direktiivien 
2004/108/EY, 2006/95/EY, 
2009/125/EY ja 2011/65/EU 
vaatimuksia.

Virtalähde: 220 – 240 V ~, 50/60 Hz
Teho:840 –1000 W
Max.vedenmäärä: 1,8 L
Oikeus teknisiin ja muotoilumuutoksiin pidäte-
tään.

TIETOJA__________________________________
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