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Innholdsfortegnelse

sIkkerHet veD Bruk av vannkokeren

Din og andres sikkerhet er svært viktig.
Vi har satt inn en rekke sikkerhetanvisninger i denne bruksanvisningen 
og på utstyret. Les alltid sikkerhetsanvisningene og følg dem nøye.

Dette er varselsymbolet.
Dette symbolet gjør deg oppmerksom på mulige farer som kan 
ta livet av eller skade deg eller andre.
Alle sikkerhetsanvisninger følger etter varselsymbolet og ordet 
"FARE" eller "ADVARSEL". Disse ordene betyr:

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis 
du ikke umiddelbart følger anvisningene.

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis 
du ikke følger anvisningene.

Alle sikkerhetsanvisninger angir hvilken potensiell fare det gjelder, hvordan du 
reduserer risikoen for skade, og hva som kan skje hvis du ikke følger instruksjonene.

FARE

ADVARSEL
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sIkkerHet veD Bruk av vannkokeren

vIktIGe forHoLDsreGLer
Grunnleggende forholdsregler skal alltid etterfølges 
ved bruk av elektriske apparater, inkludert følgende:

1. Les gjennom alle instruksjoner.
2. Ikke	berør	varme	overflater.	Bruk	håndtakene.
3. Beskytt deg mot brann, elektrisk støt og personskader ved å 

unngå å senke sokkelen, ledningen, kontakten eller apparatet 
i vann og annen væske.

4. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og 
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale 
evner eller uten erfaring og kunnskap under tilsyn eller hvis 
de har fått veiledning i å bruke apparatet på en trygg måte 
og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med 
apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres 
av barn uten veiledning.

5. Koble vannkokeren fra stikkontakten og la den kjøles ned 
før du rengjør den eller fjerner deler.

6. Ikke bruk vannkokeren dersom ledningen eller kontakten 
er ødelagt, eller dersom det har oppstått andre skader. 
Se avsnittet “Garanti og service”.

7. Bruk av reservedeler som ikke er anbefalt av produsenten 
kan føre til brann, støt og personskade.

8. Må ikke brukes utendørs.
9. Ikke la ledningen henge over kanten på kjøkkenbenk eller 
bord,	og	ikke	la	den	komme	i	kontakt	med	varme	flater.	

10. Ikke plasser apparatet på eller nær varm gassovn eller 
elektrisk komfyr, eller i en oppvarmet ovn.

11. Vannkokeren skal kun benyttes til å varme vann.
12. Ikke bruk vannkokeren uten at lokket er helt lukket.
13. Ikke bruk vannkokeren dersom håndtaket er løst eller svekket.
14. Bruk ikke apparatet til annet enn det er beregnet på.
15. Unngå å rengjøre vannkokeren med skurende rengjørings-

midler, stålull og annet skurende materiale.
16. Ikke overfyll vannkokeren.
17. Dette produktet er kun beregnet til innendørs 

husholdnings bruk. Ikke beregnet til kommersiell bruk.

ta vare PÅ Denne BruksanvIsnInGen
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sIkkerHet veD Bruk av vannkokeren

krav til strømforsyning

Spenning: 220-240 volt
Frekvens: 50/60 hertz
Watt:  2400 watt for 5KEK1722E-modellen 

(vannkoker med europeisk kontakt) 

 3000 watt for 5KEK1722B-modellen 
(vannkoker med britisk kontakt)

Merk: Hvis strømledningen blir skadet, 
må den skiftes ut av produsenten eller et 
serviceverksted for å unngå fare. Ikke bruk 
skjøteledning. Hvis strømledningen er for 
kort, bør du kontakte en godkjent elektriker 
eller servicetekniker for å installere en 
stikkontakt i nærheten av apparatet.

kassering av innpakningsmaterialet 
Innpakningsmaterialet er 100 % 
resirkulerbart og er merket med 
resirkuleringssymbolet .  
De forskjellige delene av innpakningen 
må derfor kasseres på en ansvarlig 
måte og i henhold til lokale forskrifter 
for avfallsdeponering. 

kassering av produktet 
- Dette apparatet er merket i samsvar 
med EUdirektiv 2002/96/EC om kassering 
av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste 
Electrical and Electronic Equipment - WEEE). 
- Ved å sikre at dette produktet blir avhendet 
på riktig måte, vil du bidra til å forhindre mulige 
negative konsekvenser for miljø og helse som 
ellers kunne forårsakes av uhensiktsmessig 
avfallshåndtering av dette produktet. 

- Symbolet  på produktet eller på den 
vedlagte dokumentasjonen indikerer at det 
ikke skal behandles som husholdningsavfall, 
men tas med til en egnet innsamlingsstasjon for 
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. 
For nærmere informasjon om håndtering, 
kassering og resirkulering av dette produktet, 
kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller 
forretningen der du anskaffet det. 

kassering av elektrisk utstyr

Fare for elektrisk støt

Koble til jordet kontakt.

Jordingsspydet må ikke fjernes.

Ikke bruk adapter.

Ikke bruk skjøteledning.

Hvis dette ikke gjøres kan det føre 
til død, brann eller elektrisk støt.

ADVARSEL
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DeLer oG funksjoner

sIkkerHet veD Bruk av vannkokeren

1 For å få strøm til displayet når vannkokeren 
ikke står på sokkelen, setter du 2 stk. AAA-
batterier (følger ikke med) i batterihuset på 
undersiden av vannkokeren. 

Merk: Hvis batterier er satt inn og 
vannkokeren ikke står på sokkelen, 
viser displayet temperaturen på vannet. 
Når vannkokeren settes tilbake på 
sokkelen, vil du få fullt utbytte av 
den (endre temperatur, koke vann, 
holde på temperaturen).

Batteriaktivering (valgfritt)

kontrollpanelLokkets utløserknapp

vannmålervindu

Vannfilter

sokkel med 
strømledning

1,5 L vannkoker

undersiden av sokkelen med plass 
til vikling av strømledningen
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DeLer oG funksjoner

sLIk Bruker Du vannkokeren

førstegangsbruk

slik fyller du vannkokeren

2 Fyll vannkokeren. Vannivået vises i økninger 
på 0,25 liter. Hvis vannkokeren er tom for 
vann, vises vanndråpeikonet og varslings-
tonen vil lyd i 6 sekunder. Hell ut vann hvis 
det går over "Max"-streken. 

1 Trykk på lokkutløserknappen for å åpne 
lokket på vannkokeren. 
 
 

Før førstegangsbruk, fyll vannkokeren til maks.-nivå, kok opp vannet og hell det ut.

Temperaturen kan vises i Celsius-grader (°C) eller Fahrenheit (°F). For å endre innstilling, 
hold inne knappene “-” og “+” samtidig.

Merk: Vannkokeren er kun beregnet til å varme opp vann. Ikke fyll på andre væsker 
eller substanser i vannkokeren.

Merk: Det må være minst 0,25 liter på vannkokeren for at den skal kunne brukes. 
Ikke fyll på over "Max"-påfyllingsstreken.

4 Plasser vannkokeren på basen. 
 3 Trykk ned lokket så det låses i lukket 

posisjon. Du hører en klikkelyd som viser 
at lokket er låst på plass.
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sLIk Bruker Du vannkokeren

Merk: Temperaturen blinker 5 ganger 
og går tilbake til standby etter 5 sekunder. 
Dette vil fortsette regelmessig til etter 
at vanntemperaturen er sunket til under 
ønsket temperatur.

sLIk Bruker Du vannkokeren

varme vann

2 Trykk på start/avbryt-knappen ( ) for 
å lagre temperaturen og begynne å varme 
vannet. “On” (på) vises på skjermen for 
å indikere at vannkokeren varmes opp. 
Start/avbryt-knappen ( ) fungerer ikke 
når ikke vannkokeren står på sokkelen.

1 Displayet viser standardtemperaturen på 
100 °C. Trykk på knappene “+” eller “-” 
for å velge ønsket temperatur på vannet, 
fra 50 °C til 100 °C. Se "Temperatur-
veiledning" for mer informasjon. 

4 Når ønsket temperatur er nådd, høres tre 
pipelyder og ordet "Off" (av) vises øverst 
i hjørnet på displayet. 

3 Når vannet når 50 °C, vises gjeldende 
temperatur på hoveddisplayet og fortsetter 
å varme opp til ønsket temperatur er nådd.

Hvis ikke batterier er satt i og vannkokeren 
ikke står på sokkelen, trykk på en hvilken som 
helst knapp for å vise nåværende temperatur. 
Batteriikonet viser batteriladenivået.
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sLIk Bruker Du vannkokeren

Bruke Hold temperatur-modus

2 Hold temperatur-modus kan avbrytes ved 
å trykke på start/avbryt-knappen ( ).  
 
 
 

1 For å aktivere Hold Temperatur-modus, 
la vannkokeren stå på sokkelen etter 
at valgt temperatur er nådd og trykk 
på Hold Temperature-knappen ( ). 
Vannkokeren vil opprettholde ønsket 
temperatur i opptil 30 minutter.

temperaturveiledning 

Bruk denne veiledningen for å få optimal bruk av vannkokeren.

60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 

fin te Grønn te
  Gyokuro
  Sencha

Blomstrende te svart te
  Earl Grey
  English Breakfast

kok vann

Hvit te
  Silver Needle

Chai
  Grønn
  Hvit

oolong-te Chai
  Rød

Grønn te
  Bencha
  Genmaicha

varm sjokolade urtete

rooibos-te

Yerba Maté
Pulverkaffe

Pulversuppe

Havregryn

Merk: Hold Temperature-modus virker for alle temperaturer.  
 
Merk: Høyde spiller inn på kokepunktet for vannet. Vann koker vanligvis ved 100 °C, 
men det kan også koke ved 92 °C ved større høyder.
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veDLIkeHoLD oG renGjØrInGsLIk Bruker Du vannkokeren

veDLIkeHoLD oG renGjØrInG

slå av vannkokeren

utvendig rengjøring

1 Trykk på start/avbryt-knappen ( ) 
når du står i oppvarmingsmodus. 

Vannkokeren kan tørkes av utvendig med en 
fuktig klut. Tørk av og gni vannkokeren med 
en myk klut. Skuremidler anbefales ikke.

3 Trekk ut kontakten når vannkokeren ikke 
er i bruk.

2 Trykk på start/avbryt-knappen ( ) 
i Hold Temperature-modus.

Vannkokeren	kan	slås	av	på	flere	måter:

vIktIG: Før rengjøring må du alltid koble 
vannkokeren fra stikkontakten. Pass på at 
vannkokeren er helt avkjølt.
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Merk: Hvis kalk samler seg på filteret, bør du la det stå natten over i en løsning av vann 
og hvit eddik. Rens filteret grundig, og sett det tilbake i vannkokeren.

veDLIkeHoLD oG renGjØrInG

Rengjøring av filteret

slik fjerner du kalkbelegg fra vannkokeren

1 Åpne lokket for å komme til filteret. 
Det sitter bak tuten, inne i vannkokeren. 
Ta tak i toppen av filteret for å ta det ut.

1 Fyll vannkokeren med hvit eddik 
til 0,25 liters merket. Hell i vann til 
0,75 liters merket. Kok ved 100 ºC 
og la stå over natten.

2 Rengjør under varmt vann med myk børste 
eller klut for å fjerne avleiringer, bytt filter 
ved å skyve det inn i sporet bak tuten.

Vannkokeren	har	et	nettingfilter	som	kan	tas	ut,	som	fanger	opp	kalkavleiringer	for	renere	
vann. Filteret må rengjøres regelmessig—oftere ved bruk av hardt vann.

For å oppnå best mulig ytelse må vannkokeren 
avkalkes. Kalk kan samle seg opp på metall-
delene på innsiden av vannkokeren. Hvor ofte 
den rengjøres avhenger av hvor hardt vannet 
du fyller i vannkokeren er.

2 Tøm ut løsningen fra vannkokeren. 
 
 

3 Fyll vannkokeren med vann, la det koke 
opp, og tøm ut vannet. Gjenta dette 
trinnet to ganger. Vannkokeren er nå 
klar til bruk.

sLIk Bruker Du vannkokeren

veDLIkeHoLD oG renGjØrInG
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GarantI oG servICe

Garantiens 
lengde:

kitchenaid betaler for: kitchenaid betaler ikke for:

europa, 
Midtøsten 
og afrika:

For Modell 
5KEK1722: 
To års full garanti 
fra kjøpsdato.

Reservedeler og 
reparasjonsarbeids kostnader 
for å korrigere defekter 
i materialer eller utførelse. 
Servicen må utføres av et 
serviceverksted som er 
autorisert av KitchenAid.

A.  Reparasjoner når vannkokeren 
blir brukt til annet enn vanlig 
matlaging.

B.  Skade som er resultat av uhell, 
endringer, feil bruk, mislighet 
eller installasjon/drift som ikke 
er i overensstemmelse med 
lokale elektrisitetsforskrifter.

kItCHenaID PÅtar seG Ikke ansvar for InDIrekte skaDe.

Garanti for vannkoker fra kitchenaid

© 2013. Alle rettigheter forbeholdt. 
Spesifikasjoner	kan	endres	uten	forvarsel.

 
www.kitchenaid.eu

servicesentre

kundeservice

All service bør utføres lokalt av et servicesenter 
som er autorisert av KitchenAid. Kontakt 
forhandleren som du kjøpte maskinen fra for 
å få navnet på ditt nærmeste servicesenter 
som er autorisert av KitchenAid.

serviceCompaniet as:
Gladengveien 8 
0661 Oslo 
NORWAY
Tlf: +47 2389 7266 
Fax: +47 2268 5400
Contact person: John K. Skaar 
john@servicecompaniet.no

Norsk Importør:
HoWarD as: 
Hansteensgate 12 
0253 OSLO
Tel: 23 08 41 30


