
FRENCH PRESS® KAFFEBRYGGARE  
Bruksanvisning 

 

1. Ställ kannan på ett torrt, plant och halkfritt underlag. Håll i handtaget ordentligt och 

dra filterenheten rakt uppåt och ur kannan.  

 

2. Lägg för varje 1,25 dl vatten 1 rågad matsked eller 1 BODUM® -mått grovmalet kaffe 

i kannan.  

Varning: Använd endast grovmalet kaffe. Finmalet kaffe kan fastna i filtret och 

åstadkomma högt tryck. Placera kaffebryggaren på ett värmebeständigt och halkfritt 

underlag.  

 

3. Slå i hett (inte kokande) vatten kannan. Lämna en marginal på minst 2,5 cm från övre 

kanten. Rör om blandningen med en plastsked.  

Varning: Metallskedar kan skråma eller skada glaskannan och få den att spricka.  

 

4. Sätt filterenheten på kannans topp. Vrid locket så att pipen sluts (gäller inte Brazil-

modellerna). Tryck inte ned filtret än. Låt kaffet dra i minst 4 minuter.  

 

5. Håll stadigt i kannans handtag med pipen riktad bort från dig själv. Sänk filterenheten 

rakt ned i kannan med ett lätt tryck på knoppen. Bästa resultatet får du genom att 

pressa ned filtret mycket långsamt. Om filtret tilltäpps eller om det blir svårt att sänka 

det bör du avlägsna det ur kannan, röra om blandningen och därefter pressa ned filtret 

igen.  

Varning: Alltför mycket kraft kan resultera i att skållhett vatten sprutar ur kannan.  

 

6. Vrid locket så att pipen öppnas och servera kaffet.  

 

7. Skruva loss filterdelen och rengör efter varje användning. Alla delar kan diskas i 

diskmaskin.  

 

Säkerhetsföreskrifter 

 Ej avsedd för kokning på platta.  

 Kontrollera att glaskannan inte har skråmor, sprickor eller andra skador. Använd inte 

en kanna som är skråmad, sprucken eller på annat sätt skadad. Byt ut kannan innan 

den används på nytt.  

 Håll barn på ett betryggande avstånd under bryggning. Hett vatten är farligt för små 

barn.  

 Låt inte barn använda kaffebryggaren.  

 

Risk för skållning 

 Överdriven kraft vid nedpressning av filtret kan få skållhett vatten att spruta ur 

kannan.  

 Lägg inte för mycket tryck på filtret.  

 Vrid locket så att pipen sluts.  

 Använd endast grovmalet kaffe.  

 

 

 


