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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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vIktIGe forholdsreGler
Grunnleggende forholdsregler skal alltid etterfølges 
ved bruk av elektriske apparater, inkludert følgende:
1. Les gjennom alle instruksjoner.
2. Advarsel: Feil bruk kan føre til skader.
3. Ikke	berør	varme	overflater.	Bruk	håndtakene.
4. Beskytt	deg	mot	brann,	elektrisk	støt	og	personskader	
ved	å	unngå	å	senke	sokkelen,	ledningen,	kontakten	eller	
vannkokeren i vann og annen væske.

5. Advarsel:	Unngå	å	søle	på	koblingen.
6. Dette	apparatet	kan	brukes	av	barn	fra	8	år	og	eldre	og	over	
hvis	de	har	fått	tilsyn	og	veiledning	i	å	bruke	apparatet	på	en	
trygg	måte	og	forstår	farene	som	er	involvert.	Rengjøring	og	
brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn hvis de ikke er eldre 
enn	8	år	og	under	tilsyn.	Hold	apparatet	og	strømledningen	
utenfor	rekkevidde	for	barn	som	er	yngre	enn	8	år. 
Dette	apparatet	kan	brukes	av	personer	med	reduserte	
fysiske,	sensoriske	eller	mentale	evner,	eller	uten	nødvendig	
erfaring	og	kunnskap,	hvis	de	har	fått	opplæring	i	bruk	av	
apparatet	på	en	sikker	måte	og	forstår	farene	som	er	involvert.

7. Overflaten	til	varmeelementet	vil	ha	restvarme	etter	bruk.	
Koble vannkokeren fra stikkontakten og la den kjøles ned 
før du rengjør den eller fjerner deler.

8. Ikke bruk vannkokeren dersom ledningen eller kontakten 
er	ødelagt,	eller	dersom	det	har	oppstått	andre	skader.	
Hvis	strømledningen	blir	skadet,	må	den	skiftes	ut	av	
produsenten,	et	serviceverksted	eller	tilsvarende	kvalifiserte	
personer	for	å	unngå	fare.	Se	avsnittet	“Garanti	og	service”.

9. Vannkokeren skal kun brukes med den basen som den ble 
levert	sammen	med.	Bruk	av	reservedeler	som	ikke	er	anbefalt	
av	produsenten	kan	føre	til	brann,	støt	og	personskade.

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

12. Ikke	bruk	den	nær	eller	på	gassovn	eller	elektrisk	ovn.

sIkkerhet ved bruk av vannkokeren sIkkerhet ved bruk av vannkokeren
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ta vare PÅ denne bruksanvIsnInGen

sIkkerhet ved bruk av vannkokeren sIkkerhet ved bruk av vannkokeren

13. Vannkokeren	skal	kun	benyttes	til	å	varme	vann.
14. Ikke bruk vannkokeren uten at lokket er helt lukket.
15. Ikke	bruk	vannkokeren	dersom	håndtaket	er	løst	eller	svekket.
16. Bruk	ikke	apparatet	til	annet	enn	det	er	beregnet	på.
17. Unngå	å	rengjøre	vannkokeren	med	skurende	
rengjøringsmidler,	stålull	og	annet	skurende	materiale.

18. Apparatet	er	ment	for	husholdningsbruk	og	lignende	som	f.eks.:
 -bemannede	kjøkkenområder	i	butikker,	kontorer	
og andre arbeidsmiljøer
 -gårdshus
 -av	gjester	på	hoteller,	moteller	og	i	andre	boligmiljøer
 - steder som tilbyr overnatting med frokost

Ikke beregnet til kommersiell bruk.
19. Ikke	overfyll	vannkokeren.	Hvis	vannkokeren	overfylles	
kan	kokende	vann	sprute	ut.
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sIkkerhet ved bruk av vannkokeren

krav til strømforsyning

Spenning:	220-240	volt	A.C.
Frekvens: 50/60 hertz 
Wattforbruk: 2200 watt
Merk: Vannkokeren har en jordet kontakt. 
For	å	redusere	risikoen	for	elektrisk	støt,	
kan	støpselet	bare	settes	inn	i	stikkontakten	
på	én	måte.	Hvis	støpselet	ikke	passer	
i	stik	kontakten,	må	du	ta	kontakt	med	
en	faglært	elektriker.	Støpselet	må	ikke	
på	noen	måte	forandres.
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.
En kort strømledning (eller avtakbar 
strømledning)	bør	brukes	for	å	redusere	
faren for at ledningen vikles sammen eller 
at du snubler over en lenger ledning. 
Ledningen skal legges slik at den ikke blir 
hengende over benken eller bordet hvor barn 
kan dra i den eller utilsiktet snuble i den.

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

kassering av elektrisk utstyr

kassering av innpakningsmaterialet 
Innpakningsmaterialet	er	100	%	resirkuler-
bart og er merket med resirkulerings-
symbolet . 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	
EU-direktiv	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	uhensikts	messig	
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. 

deler oG funksjoner
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sIkkerhet ved bruk av vannkokeren deler oG funksjoner

deler

vannpåfylling

lokk

sokkel med strømledning

av/PÅ-bryter 
med led-lampe

filter
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bruke vannkokeren

før førstegangsbruk

varme vann

Før	førstegangs	bruk,	fyll	vannkokeren	til	maksimumsnivået,	kok	opp	vannet	og	hell	det	ut.

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

3 Plasser	vannkokeren	på	basen. 
 4 Slå	vannkokeren	PÅ	ved	å	trykke	AV/

PÅ-bryteren	ned.	LED-lampen	tennes.

Vannkokeren	slår	seg	av	automatisk	
når	vannet	har	kokt	opp.

1 Ta av lokket fra vannkokeren. 
Fyll vannkokeren med vann. 2 Sett	på	lokket	igjen.	

6 Trekk	ut	kontakten	når	vannkokeren	
ikke er i bruk.5 Du	kan	også	slå	den	av	ved	å	sette	

bryteren i AV-stillingen. 

vedlIkehold oG renGjØrInG
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bruke vannkokeren vedlIkehold oG renGjØrInG

utvendig rengjøring

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

vIktIG: Før	rengjøring	må	du	alltid	trekke	
ut	vannkokerens	støpsel	fra	stikkontakten.	
Pass	på	at	vannkokeren	er	helt	avkjølt.

Merk: Hvis	kalk	samler	seg	på	filteret,	bør	du	la	det	stå	natten	over	i	en	løsning	av	vann	
og	hvit	eddik.	Skyll	filteret	grundig	og	sett	det	tilbake	i	vannkokeren.

Rengjøring av filteret

Vannkokeren	har	et	avtakbart	nettingfilter	som	fanger	opp	kalkavleiringer,	slik	at	du	får	renere	
vann.	Filteret	må	rengjøres	regelmessig—oftere	ved	bruk	av	hardt	vann.

1 Åpne	lokket	for	å	komme	til	filteret.	
Filteret	sitter	bak	tuten,	inne	i	vann-
kokeren.	Ta	tak	i	toppen	av	filteret	
for	å	ta	det	ut.

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.
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vedlIkehold oG renGjØrInG

fjerne innvendige mineralavleiringer

1 Fyll	vannkokeren	med	0,25	L	hvit	eddik.	
Fyll	på	med	0,75	L	vann.	Slå	PÅ	kjelen.

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

2 Tøm	ut	løsningen	og	gjenta	prosessen	to	
ganger.	Vannkokeren	er	nå	klar	til	bruk.

GarantI oG servICe
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vedlIkehold oG renGjØrInG GarantI oG servICe

Garanti for vannkoker fra kitchenaid

Garantiens lengde: kitchenaid betaler for: kitchenaid betaler ikke for:

Europa,	Midtøsten	
og Afrika: 
For Modell 5KEK1222: 
To	års	full	garanti	
fra	kjøpsdato.

Reservedeler	og	reparasjons-
arbeids	kostnader	for	å	
korrigere defekter i materialer 
eller	utførelse.	Servicen	må	
utføres	av	et	service	verksted	
som	er	autorisert	av	KitchenAid.

A.	 	Reparasjoner	hvis	vann-
kokeren har vært brukt til 
andre	formål	enn	tilberedning	
av vanlige matvarer.

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

kItChenaId PÅtar seG Ikke ansvar for IndIrekte skade.

www.kitchenaid.eu

©	2014.	Alle	rettigheter	forbeholdt.	
Spesifikasjoner	kan	endres	uten	forvarsel.

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


