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54  |  ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN
ONDERDELEN EN ACCESSOIRES/TOEBEHOREN

Glazen container

Roestvrijstalen 
trekfilter

Deksel trekfilter

Buitenste 
deksel

Handvat trekfilter

Handvat van 
de container

Roestvrijstalen kraan voor 
gemakkelijk schenken

Onderaanzicht (als het deksel voor 
de onderkant is verwijderd)

Deksel onderkant

Trim band 
(sierband)

Vullijn 
voor koffie
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VEILIGHEID COLD BREW KOFFIEZETAPPARAAT

BELANGRIJKE VOORZORGEN
Bij het gebruik van apparaten moeten steeds 
basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:

1. Lees alle instructies. Verkeerd gebruik van het apparaat 
kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.

2. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen, 
inclusief kinderen, met fysisch, mentaal of zintuiglijk 
verminderde capaciteiten of met een gebrek aan kennis 
en ervaring, tenzij de persoon die verantwoordelijk is 
voor hun veiligheid toezicht houdt of instructies heeft 
gegeven over het gebruik van het apparaat.

3. Er moet toezicht gehouden worden op kleine kinderen 
om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

4. Gebruik nooit een elektrisch apparaat na een defect 
of nadat het apparaat op een andere manier werd 
beschadigd. Stuur het apparaat naar de dichtstbijzijnde 
erkende dienst-na-verkoop/after sales service. Daar kan 
het worden onderzocht, gerepareerd en afgesteld.

5. Gebruik het apparaat nooit buiten.
6. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid of op 

hete elektrische kookplaten of gasbranders of in 
een hete oven.

7. Gebruik het apparaat niet voor andere zaken dan het 
bedoelde gebruik.

8. Gebruik het Cold Brew Koffiezetapparaat niet zonder 
dat het deksel correct is afgesloten.

9. Gebruik nooit het Cold Brew Koffiezetapparaat waarvan 
de handgreep niet helemaal goed vastzit of verzwakt is.

10. Reinig de container niet met schuurmiddelen, staalwol 
of ander schuurmateriaal.

11.  Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk 
gebruik, binnenshuis. Niet bestemd voor 
commercieel gebruik.

12. Doe niet te veel water in het Cold Brew Koffiezetapparaat.
13. Gebruik alleen grof gemalen koffie.
14. Plaats het Cold Brew Koffiezetapparaat op een 

antislip-oppervlak.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
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KOUD GEZETTE KOFFIE

Bij de klassieke koffiezetmethode voor koud gezette koffie 
wordt grof gemalen koffie gebruikt die 12-24 uur in koud 
water heeft getrokken� Met de koffiezetmethode zonder 
warmte verkrijgt u een zachte, evenwichtige smaak die 
minder bitter is�
Met het KitchenAid Cold Brew Koffiezetapparaat kunt u 
ongeveer 840 ml koffieconcentraat zetten�
We raden aan een verhouding van 1 deel koffieconcentraat 
tot 3 delen water/melk te gebruiken om uw koud gezette 
koffie te serveren� 

Voorbeeld van aanbevolen 
grof gemalen koffie�

INLEIDING TOT COLD BREWING

KOUD GEZETTE THEE

Het Cold Brew Koffiezetapparaat kan ook worden gebruikt om theeconcentraat te maken 
(ongeveer 960-1020 ml)� Koud gezette thee heeft 6-12 uur in koud water getrokken� 
We raden aan een verhouding van 1 deel thee tot 7 delen water te gebruiken om uw 
thee te serveren� 
Meng het concentraat met ijs, water, melk of een zoetmiddel en geniet van uw koud 
gezette thee�
TIP: Hoe langer u de thee laat trekken en hoe meer thee u gebruikt, hoe bitterder 
de thee wordt�

RECEPTEN MET KOFFIECONCENTRAAT

60 ml 
koffieconcentraat +

Koude koffie: 180 ml koud water 
of melk, voeg ijs/zoetmiddel naar 
smaak toe

Warme koffie: 180 ml warm water, 
voeg melk/zoetmiddel naar smaak toe1

2

3

4

Concentraat

Water 
of melk

Pas de hoeveelheid koffieconcentraat aan om de gewenste 
smaak te bereiken�

RECEPTEN MET THEECONCENTRAAT

300 ml 
theeconcentraat +

Koude thee: 210 ml koud water, voeg 
ijs/zoetmiddel naar smaak toe

Warme thee: 210 ml warm water, voeg 
melk/zoetmiddel naar smaak toe

1
2
3
4
5
6
7
8

Concentraat

Water

Pas de hoeveelheid theeconcentraat aan om de gewenste 
smaak te bereiken�
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HET COLD BREW KOFFIEZETAPPARAAT BEDIENEN

BELANGRIJK: Was alle onderdelen met de hand in warm zeepsop voordat u het Cold 
Brew Koffiezetapparaat gebruikt; spoel de koffiebuis en laat uitlekken voor gebruik� 
Droog goed af� Was het apparaat niet af in de vaatwasmachine om schade te voorkomen�

HET COLD BREW KOFFIEZETAPPARAAT GEBRUIKEN

OPMERKING: De hoogte van het koffiedik in verhouding tot de vullijn kan variëren 
afhankelijk van de brandingsgraad van uw koffie� 250 gram van een licht gebrande 
koffie kan tot onder de lijn komen, terwijl een donker gebrande koffie tot boven de 
lijn kan komen�

TIP: Schep 120 g theeblaadjes in de trekfilter als u thee maakt�

OPMERKING: Het onderdeel van het 
koffiezetproces waarbij gassen uit de 
koffie vrijkomen wanneer het water in 
contact komt met het koffiedik wordt de 
“bloom” genoemd, omdat het ervoor 
zorgt dat het koffiedik uitzet en rijst� 

1

Om het Cold Brew Koffiezetapparaat 
te monteren: Plaats het buitenste 
deksel op de container, plaats er 
daarna de trekfilter in� Zorg ervoor 
dat het handvat van de trekfilter 
plat ligt�

2
Schep 250 g grof gemalen koffie 
in de trekfilter� Het koffiedik moet 
ongeveer tot aan de vullijn op de 
trekfilter komen� 

3 Zorg ervoor dat de kraan van de 
container gesloten is� 4

Giet ongeveer 1 liter koud water 
over het koffiedik met een ronde 
beweging� Giet goed over het 
volledige koffiedik� Pauzeer 
gedurende 1 minuut om het koffiedik/
drab te laten uitzetten/opwellen�
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HET COLD BREW KOFFIEZETAPPARAAT GEBRUIKEN

6
Gebruik een lepel om het koffiedik 
naar beneden in het water te drukken, 
zodat het volledig verzadigd is� Er mag 
geen droog koffiedik overblijven� 

7

Plaats het deksel op de trekfilter 
en laat de koffie gedurende 
12-24 uur trekken� Laat ofwel 
op kamertemperatuur of in de 
koelkast trekken�

5 Giet 1/4 L extra water over het 
koffiedik nadat de koffie ‘opwelt’� 

Eens u het proces onder de knie hebt, 
kunt u de trim band gebruiken als een 
visuele richtlijn bij het gieten� Vul de 
pot tot het water tot ongeveer 2,5 cm 
onder de trim band komt nadat u de 
eerste keer hebt gegoten� Laat de koffie 
vervolgens opnieuw opwellen en voeg 
water toe tot het juist tot de onderkant 
van de trim band komt�
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HET COLD BREW KOFFIEZETAPPARAAT GEBRUIKEN
DE KOUD GEZETTE KOFFIE BEREIDEN

1
Neem het deksel van de trekfilter 
eraf nadat u het 12-24 uur heeft 
laten trekken� 

2

Gebruik het handvat van de trekfilter 
om de trekfilter boven de container 
te tillen� Leg de trekfilter schuin 
op de container en laat gedurende 
3 minuten uitlekken, leg er de filter 
vervolgens nog schuiner op en laat 
gedurende 2 minuten uitlekken�

3

Haal de trekfilter volledig uit 
de container en composteer 
of gooi het gebruikte koffiedik 
weg� Was de trekfilter volgens 
de aanwijzingen in “Onderhoud 
en reiniging”�

4
Zet het deksel van de trekfilter terug 
op de container, en bewaar uw 
koffieconcentraat in de koelkast�

OPMERKING: Het koffieconcentraat blijft 
tot 2 weken koud en vers in de koelkast�
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HET COLD BREW KOFFIEZETAPPARAAT GEBRUIKEN

OPMERKING: Door het compacte 
ontwerp past het Cold Brew Koffiezet-
apparaat keurig waar u wilt op het schap 
of in de deur van de koelkast�

OPMERKING: Meng geen ingrediënten 
in de container� Giet het concentaat in een 
glas, voeg vervolgens water of melk toe� 

5
Draai de kraan een kwartslag tegen 
de wijzers van de klok in om het 
concentraat af te tappen�

6

Gebruik 1 deel koffieconcentraat 
tot 3 delen water of zuivelmelk/
zuivelvrije melk naar keuze om uw 
koud gezette koffie te serveren� 
Voeg ijs toe en zoet naar smaak�

ONDERHOUD EN REINIGING
HET COLD BREW KOFFIEZETAPPARAAT REINIGEN

BELANGRIJK: Het is van essentieel belang dat het Cold Brew Koffiezetapparaat na 
elk gebruik grondig wordt gereinigd� Was het apparaat niet af in de vaatwasmachine 
om schade te voorkomen� De smaak van de koffie kan worden beïnvloed als niet al 
het koffiedik, het olieachtige gruis of de zeep grondig van de container en trekfilter 
is verwijderd�

1

Reinig alle onderdelen van het 
Cold Brew Koffiezetapparaat alleen 
manueel� Spoel de koffieresten van 
elk onderdeel af� Was met warm 
zeepsop, open vervolgens de kraan 
en laat er warm water door lopen 
tot de buis en kraan leeg zijn� Droog 
elk onderdeel met een droge, 
zachte handdoek�

2
Voor de occasionele diepere reiniging: 
Duw eerst op de klem om de deur 
aan de onderkant van de container 
los te maken�
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ONDERHOUD EN REINIGING  |  61

3
Maak vervolgens de tuit van de 
slang voorzichtig los aan beide 
kanten om het te verwijderen�

4
Draai dan de moer/sleutel los die de 
afvoer van de koffie op zijn plaats 
houdt en verwijder beide onderdelen� 

ONDERHOUD EN REINIGING

5
Gebruik ten slotte de moer/sleutel 
om de kraan los te maken en 
te verwijderen� 

6

Was alle onderdelen met de hand in 
warm zeepsop� Droog alle onderdelen 
grondig en zet het apparaat terug in 
elkaar� Zorg ervoor dat de dichting 
van de afvoer op zijn plaats zit bij 
het monteren� 
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PROBLEEMOPLOSSING
Als uw Cold Brew Koffiezetapparaat niet 
naar behoren functioneert, controleer 
dan het volgende:

-  Als de koffie te straf is: Maal uw koffie 
grover en/of laat uw koffie minder lang 
trekken� Het Cold Brew Koffiezetapparaat 
maakt een koffieconcentraat� Verdun het 
koffie concentraat met water of zuivelmelk/
zuivelvrije melk naar keuze om het op 
de juiste sterkte te serveren�

-  Als de koffie te slap is: Maal de bonen 
fijner of laat de koffie langer brouwen� 
Voor koud gezette koffie hebt u meer 
koffie nodig dan bij andere methodes� 
Zorg ervoor dat u 250 g koffie gebruikt�

-  Als de koffie na gebruik een bittere 
of onaangename smaak heeft: Als het 
Cold Brew Koffiezetapparaat niet goed is 
gereinigd, kan dit de smaak beïnvloeden� 
Zorg ervoor dat alle restanten van zeep, 
koffiedik en olie na elk gebruik grondig 
van alle onderdelen worden gespoeld� 
Zie het hoofdstuk “Onderhoud en 
reiniging” voor meer informatie�

Als het probleem niet te wijten is aan 
bovenstaande punten, raadpleeg dan het 
hoofdstuk “Klantencontact” in de rubriek 
”Garantie en service”�

Retourneer het Cold Brew Koffiezet-
apparaat niet aan de winkel, omdat ze 
geen onderhoudsservice aanbieden�
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GARANTIE EN SERVICE

KLANTENCONTACT

GARANTIE OP HET KITCHENAID COLD BREW KOFFIEZETAPPARAAT

KITCHENAID AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR 
INDIRECTE SCHADE.

Duur van 
de garantie:

Wat KitchenAid 
wel vergoedt: Wat KitchenAid niet vergoedt:

Europa, het Midden-
Oosten en Afrika: 
5KCM4212SX
Twee jaar volledige 
garantie vanaf de 
datum van aankoop.

Het vervangen 
van onderdelen en 
arbeidsloon voor 
het repareren van 
defecten ten gevolge 
van materiaal- of 
constructiefouten. 
Deze herstellingen 
moeten uitgevoerd 
worden door een 
erkende dienst-na-
verkoop/after sales 
service van KitchenAid.

A.  Reparaties wanneer het 
Cold Brew Koffiezet apparaat 
gebruikt is voor iets anders 
dan de huishoudelijke 
bereiding van koffie.

B.  Schade als gevolg van 
een ongeval, wijzigingen, 
ruwe behandeling, 
verkeerd gebruik of 
installatie/werking die 
niet in overeenstemming 
is met de lokale 
elektrische voorschriften.

©2017 Alle rechten voorbehouden� 
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd�

Indien u nog vragen hebt of de dichtsbijzijnde KitchenAid geautoriseerde dienst-na-
verkoop/after sales service zoekt, kunt u onderstaande contactpersonen raadplegen�
OPMERKING: Alle reparaties moeten in het land van aankoop worden uitgevoerd 
door een geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service van KitchenAid�

Gratis oproepnummer:
In Nederland: 0800 0200151
In België: 0800 93285

E-mail contact:
In Nederland: Ga naar www�KitchenAid�nl, en klik onderaan op de pagina op de link  
“Contact met ons opnemen” 
In België: Ga naar www�KitchenAid�be, en klik onderaan op de pagina op de link  
“Contact met ons opnemen” 

Adres België & Nederland:
KitchenAid Europa, Inc�
Postbus 19
B-2018 ANTWERPEN 11

Bezoek onze website voor meer informatie:
www.kitchenaid.eu

Deze instructies zijn ook beschikbaar op de website: www.kitchenaid.eu

Algemeen gratis oproepnummer: 
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