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Sladdförvaring (på undersidan 
av basenheten) 

Basenhet I/O På/Av-knapp

Kannans lock 
(yttre del)

Tesilens lock (mittendelen 
av locket med handtag)

Löstagbar tesil 
i rostfritt stål

Temperaturväljare

DELAR OCH FUNKTIONER
DELAR OCH TILLBEHÖR

Kanna i glas

Kalkavlagringsfilter 
i rostfritt stål

Handtag

Tesilssats:  
Löstagbar tesil i rostfritt 
stål* och tesilens lock*

*Delen visas även ovan

Tesilshållare 
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SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR TEKOKARE I GLAS

VIKTIGA 
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska anordningar ska 
alltid grundläggande säkerhetsregler följas, 
bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner. Om apparaten används felaktigt 
kan det leda till personskada.

2. Värmeelementet kan vara varmt även efter användning. 
Vidrör inte heta ytor. Vidrör inte heta ytor. Använd 
handtag.

3. Sänk inte ned sladd, kontakt eller tekokare i vatten eller 
andra vätskor. Apparaten får inte sänkas ner i vätskor. 

4. Använd bara tekokaren i glas när elementet är helt 
under vatten.

5. Överfyll inte vattenkokaren. Om vattenkokaren fylls 
över gränsen kan kokande vatten spruta ut.

Din och andras säkerhet är mycket viktig.
Vi har lagt in �era säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt. 
Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.

Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada 
dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden �nns att hitta efter varningssymboler  som 
innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

Du kan dödas eller skadas allvarligt om 
du inte omedelbart följer instruktionerna.

Du kan dödas eller skadas allvarligt om 
du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken 
för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

FARA

VARNING
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6. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn 
under 8 år eller personer med nedsatt fysisk eller 
mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, 
om de inte övervakas eller först får instruktioner 
angående säker användning av apparaten och 
eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. 
Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten om 
de inte är över 8 år och har vuxens överinseende.

7. Förvara apparaten och sladden utom räckhåll för barn 
under 8 år.

8. Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att 
apparaten inte används som leksak.

9. Koppla ur tekokaren i glas från vägguttaget och låt 
den svalna innan du rengör den eller tar bort delar.

10. Använd inte en apparat med en skadad nätsladd 
eller stickkontakt, eller som det uppstått tekniskt fel 
på, eller efter att den har tappats på marken eller på 
något annat sätt skadats. Lämna in apparaten till 
närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, 
reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.

11. Användning av reservdelar som inte rekommenderas 
av tillverkaren kan resultera i brand, stötar eller 
personskador.

12. Tekokaren i glas får endast användas med den 
medföljande basenheten.

13. Låt inte sladden hänga över köksbänk eller bordskanter 
och låt den inte komma i kontakt med heta ytor.

14.  Använd inte nära eller på en varm gas- eller elspis.
15. Tekokaren i glas ska endast användas för att 

värma vatten.
16. Häll aldrig vatten på hett eller brinnande fett.
17. Försök aldrig att bära den varma apparaten. Hett 

fett som spills ut kan orsaka allvarliga personskador 
eller brännskador.

18. Använd inte tekokaren i glas utan att locket är 
ordentligt stängt.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR TEKOKARE I GLAS
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SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR TEKOKARE I GLAS
19. Använd inte tekokaren i glas om handtaget är löst 

eller försvagat.
20. Rengör inte tekokaren i glas med rengöringsmedel, 

stålull eller andra slipande material. Rengör inte 
apparaten med alkaliska rengöringsmedel (de kan 
skada apparaten), utan med en mjuk trasa och ett 
milt rengöringsmedel.

21. Använd inte tekokaren i glas på en lutande yta.
22. Förflytta inte tekokaren i glas när den är påslagen.
23. Apparaten är avsedd för bruk i hushåll och inom 

liknande användningsområden, såsom: 
-- i köksutrymmen för personal i butiker, på kontor 
 och i andra arbetsmiljöer. 
-- i gårdshus. 
-- av gäster på hotell, motell och i andra boendemiljöer. 
-- i miljöer av typen bed and breakfast.

DENNA PRODUKT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR INOMHUS 
HUSHÅLLSANVÄNDNING. DEN ÄR INTE AVSEDD FÖR 

KOMMERSIELLT BRUK.
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SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR TEKOKARE I GLAS

AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK UTRUSTNING

Sopsortering av förpackningsmaterialet 
Förpackningsmaterialet består av 100 % 
återvinningsbart material och är märkt 
med återvinningssymbolen � De olika 
beståndsdelarna bör därför sopsorteras 
i enlighet med anvisningarna på den 
lokala återvinningsstationen� 

Kassering av produkten 
- Den här produkten är märkt enligt 
EG-direktivet 2012/19/EU rörande 
avfall från elektrisk och elektronisk 
utrustning (Waste Electrical and 
Electronic Equipment, WEEE)� 
- Genom att sedan slänga denna 
produkt på ett riktigt sätt bidrar 
du till att värna om miljö och hälsa� 

 

- Om symbolen  finns på produkten 
eller i den medföljande dokumentationen 
får den inte slängas i hushållssoporna utan 
måste lämnas till återvinningsstationen 
och sorteras som elskrot� 
Mer detaljerad information om hantering, 
återvinning och återanvändning av denna 
produkt kan du få från lokala myndigheter, 
avfallsentreprenör eller från butiken där 
du köpte produkten�

KRAV PÅ ELEKTRISK UTRUSTNING

Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs 
kan detta ge upphov till dödsfall, 
brand eller elektriska stötar.

VARNING
Spänning: 220-240 Volt växelström
Frekvens: 50-60 Hertz
Motoreffekt: 2400 Watt för modell 
5KEK1322E och 5KEK1322S (vattenkokare 
med europeisk och schweizisk stickpropp) 
3000 Watt för modell 5KEK1322B 
(vattenkokare med brittisk stickpropp)

OBS: Om nätsladden är skadad måste 
den bytas ut av tillverkaren eller av dess 
servicerepresentant för att förhindra fara�

Använd inte förlängningssladd� Låt 
behörig elektriker eller servicepersonal 
installera ett eluttag nära köksmaskinen 
om sladden är för kort�
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ANVÄNDA TEKOKAREN I GLAS

Före första användning
Innan du använder tekokaren i glas första 
gången ska du diska kannan, tesilen och 
tesilens delar, inklusive locket, i varmt vatten 
med diskmedel� Skölj sedan med rent vatten 
och låt torka� Fyll kannan med vatten upp 
till max-linjen, sätt tesils satsen i kannan 
och kör en kokning på max temperatur� 
För att undvika skador ska tekokaren inte 
sänkas ner helt under vatten, och slipande 
rengöringsmedel eller skursvampar ska 
inte användas� 

OBS: Alla delar av tekokaren i glas får 
endast diskas för hand� För att undvika 
skador ska ingen del av tekokaren, tesilen, 
locken, tesilshållaren eller basenheten 
med strömsladden diskas i maskin�

Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs 
kan detta ge upphov till dödsfall, 
brand eller elektriska stötar.

VARNING

FÖRBEREDA TEKOKAREN I GLAS FÖR ANVÄNDNING

1

Placera basenheten med ström-
sladden på en plan och stabil 
yta och koppla in den i ett jordat 
vägguttag� Ett ljud indikerar att 
strömmen är på� Sladden kan 
kortas genom att vira den runt 
sladd hållaren på undersidan 
av basenheten�
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OBS: Att göra en perfekt kopp te är enkelt med KitchenAids tekokare i glas� 
Vattentemperatur och bryggtid är två viktiga aspekter för att uppnå optimal tesmak� 
Följ anvisningarna på teets förpackning gällande vattentemperatur och bryggtider 
för att uppnå bästa resultat� Följ diagrammet nedan om förpackningen inte har 
några anvisningar� Kom ihåg att bryggtiden avgör smaken, så använd en timer för 
att åstadkomma perfekt styrka� 

Varmhållningsläge: Varmhållningsläget är avsett för att hålla teets temperatur på 
optimala 70 °C�

OBS: Vissa tesorter ska bryggas vid andra temperaturer� På teets förpackning hittar 
du oftast rekommenderade bryggtider och temperaturer�

TEMPERATURDIAGRAM

ANVÄNDA TEKOKAREN I GLAS

TESORTER GRÖNT VITT OOLONG SVART ÖRTTE

REKOMMENDERAD 
TEMPERATUR (°C)

80° 85° 90° 95° 100°

REKOMMENDERAD 
BRYGGTID 

(I MINUTER)
1-3 3-5 3-5 4-5 5-7

1

Använda tesilen: När vattnet har 
nått rätt temperatur (se ”Temperatur-
diagram”) klipper du av eventuella 
snören eller etiketter från tepåsen 
och lägger ner den i tesilen� 
Brygg teet som vanligt�

2

Lägga tepåsar direkt i tekokaren 
i glas: När vattnet har nått rätt 
temperatur (se ”Temperatur diagram”) 
lyfter du av tesilens lock och lägger 
ner tepåsens snöre över den inre 
kanten på glaskannans lock� För 
sedan in och vrid tesilens lock för att 
fånga upp snöret och låta tepåsen 
dra i vattnet� Brygg teet som vanligt�

ALTERNATIV METOD – BRYGGA MED TEPÅSAR

Tekokaren i glas kan användas både för tepåsar och löste� Gör så här om du föredrar tepåsar�
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BRYGGA TE

ANVÄNDA TEKOKAREN I GLAS

6

5

4

3

2

1
Fyll kannan med filtrerat vatten 
upp till önskad nivå� Fyll inte på 
över Max-linjen�

2

Sätt tillbaka locket på tekokaren 
utan silen� De två locken sitter ihop 
på korrekt sätt när indikatorn på 
tesilens lock är i linje med indikatorn 
bredvid låssymbolen på kannans 
lock� När locken har satts ihop 
sätter du kannan på basenheten�

3

Välj lämplig temperatur för den 
tesort du brygger genom att dra 
temperaturväljaren till önskad 
inställning� Se ”Temperaturdiagram” 
för mer information�

4
Tryck på I/O (På/Av-knappen) på 
basenheten för att värma vattnet� 
Lampan runt knappen blinkar när 
vattnet värms upp i tekokaren i glas�

VIKTIGT: Vi rekommenderar att du 
tillsätter teet och silen efter att vattnet 
har värmts upp�
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ANVÄNDA TEKOKAREN I GLAS

OBS: Om det inte finns några mått-
anvisningar på teförpackningen kan 
du börja med 1 msk per 30 cl vatten� 
Tillsätt mer te om teet blir för svagt och 
använd mindre te om det blir för starkt� 
Prova dig fram för att uppnå bästa smak�

TIPS: Vi rekommenderar att du lägger 
lösteet i blöt i silen med lite varmt 
vatten innan silen placeras på kannan� 
(Detta kan göras med silen i hållaren)� 
På så sätt hamnar teet på rätt plats 
i silen vid bryggningen�

5

När vattnet värms upp placerar 
du tesilen i hållaren för att hålla 
tesilen stadig när du fyller den 
med löste eller lägger ner tepåsar� 
Följ anvisningarna på förpackningen 
för den mängd te du ska använda�

EXTRA: Om du vill koka vatten istället 
för att brygga te drar du temperatur-
väljaren till ÖRTTE (100 °C)�

6

När vattnet når korrekt temperatur 
för bryggning av det valda teet 
ringer en klocka och lampan omkring 
I/O (På/Av-knappen) slutar blinka� 
Lampan förblir tänd, vilket visar  
att vattnet är redo för bryggning  
av teet�

7 Ta bort tesilens lock från kannan när 
önskad temperatur har nåtts�
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8

Håll tesilens lock i en hand och 
tesilens hållare i den andra� Tryck 
lätt nedåt och vrid tesilens lock på 
plats på tesilen� Med handtaget 
lyfter du sedan upp tesilssatsen 
ur tesilens hållare�

9

Placera tesilssatsen i kannas lock� 
Vrid handtaget så att tesilens 
lock låses fast i kannans lock� 
De två locken sitter ihop på korrekt 
sätt när indikatorn på tesilens lock 
är i linje med indikatorn bredvid 
låssymbolen på kannans lock�

ANVÄNDA TEKOKAREN I GLAS

10
Använd en timer när du brygger 
teet� Se ”Temperaturdiagram” 
för mer information�

11

När teet har fått dra i vattnet 
lagom lång tid vrider du locket och 
lyfter ut tesilssatsen från kannan� 
Använd handtaget på tesilens lock 
för att sätta tillbaka tesilssatsen 
i tesilshållaren� 

OBS: Använd handtaget för att ta bort 
tesilen� Den kommer att vara het� 
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ANVÄNDA TEKOKAREN I GLAS

12

Håll tesilens lock i en hand och 
tesilens hållare i den andra� Tryck 
lätt nedåt och vrid av tesilens 
lock från tesilen� Sätt sedan 
tillbaka tesilens lock i kannans 
lock genom att vrida fast det�

13

Tekokaren går automatiskt in i varm-
hållnings läget när önskad temperatur 
nås� Temperaturen hålls sedan på 70 
°C i 30 minuter� Lampan omkring I/O 
(På/Av-knappen) förblir tänd så länge 
tekokaren är i varm hållnings läget� 
Om du tar bort kannan och sedan 
sätter tillbaka den på basenheten 
för att hålla vattnet varmt, drar du 
temperaturväljaren till Värma och 
trycker på I/O (På/Av-knappen) igen�

OBS: Använd handtaget för att ta bort 
tesilen� Den kommer att vara het� 

TIPS: Om tesilens lock har fastnat på 
tesilen kan det bero på att tesilens 
lock har skruvats på för hårt på tesilen� 
Tryck lätt när du sätter tesilens lock på 
tesilen� Vrid inte för hårt�
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SKÖTSEL OCH RENGÖRING

VIKTIGT: Tekokaren eller basenheten ska inte nedsänkas i vatten och får inte heller 
diskas i maskin, eftersom de kan skadas� 

RENGÖRA TEKOKAREN I GLAS OCH TILLBEHÖREN

AVKALKA TEKOKAREN I GLAS

OBS: När du har rengjort tekokaren i glas ska den förvaras utom räckhåll för små barn�

6

5

4

3

2

1

Ta av locken och silen när du har 
använt tekokaren i glas� Rengör 
lockens delar, silen och tesilshållaren 
i varmt vatten med diskmedel� 
Använd en mjuk trasa�

2

Rengör glaskannan och basenheten 
för hand� Tvätta med en mjuk, fuktig 
trasa� Torka sedan noggrant med en 
mjuk, torr trasa� Diska inte i maskin� 
Sänk inte ner tekokaren i vatten�

Med tiden byggs det upp kalkavlagringar 
(beläggningar) från vattnet i tekokaren 
i glas, och det kan påverka bryggningen 
och kvaliteten på teet� Om du märker att 
det byggs upp kalkavlagringar i tekokaren 
och att det tar längre tid än vanligt att 
brygga teet, är det dags att avkalka 
tekokaren� Rengör tekokaren i glas med 
jämna mellanrum så uppnår du bästa 
prestanda� Hur ofta du måste rengöra den 
beror på vattnets hårdhet� Avkalkningen bör 
ske så snart som möjligt för att tekokaren 
ska behålla sin funktionalitet och livslängd�

Avkalka tekokaren i glas:

1.  Fyll tekokaren med vit vinäger upp till 
markeringen för lägsta nivå (0,5 l)�

2.  Fyll sedan på vatten upp till 
markeringen 1,0 L�

3. Koka upp och låt stå över natten�

4.  Töm ut lösningen från kannan�

5.  Fyll kannan med vatten, koka upp och 
häll ut vattnet� Upprepa detta steg 
två gånger� Nu är tekokaren i glas 
klar att användas�
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GARANTI OCH SERVICE
GARANTI FÖR KITCHENAIDS TEKOKARE I GLAS

Garantins 
giltighetstid:

KitchenAid kommer 
att betala för: KitchenAid betalar inte för:

Europa, 
Mellanöstern 
och Afrika: 
5KEK1322 
Två års fullständig 
garanti räknat 
från inköpsdatum.

Reservdelar och arbets-
kostnader för reparation 
av fel i material eller 
utförande. All service 
måste utföras av ett 
auktoriserat KitchenAid 
servicecenter.

A.  Reparationer om tekokaren 
i glas används för andra 
ändamål än normal 
matberedning i hemmet.

B.  Skador till följd av 
olyckor, förändringar, 
felaktig användning, 
ovarsam hantering eller 
installation/användning 
som inte uppfyller lokala 
elsäkerhetsföreskrifter.

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

© 2016� Alla rättigheter förbehålls�  
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande�

SERVICECENTER

Om du vill ha mer information ska du besöka vår webbplats på:
www.KitchenAid.eu 

All service måste utföras lokalt av ett 
auktoriserat KitchenAid servicecenter. 
Kontakta återförsäljaren för enheten för 
att få namnet på närmaste auktoriserade 
KitchenAid servicecenter.

El & Digital 
Ringvägen 17 
118 53 STOCKHOLM 
08-845180
Rakspecialisten 
Möllevångsgatan 34 
214 20 MALMÖ 
040-120770
Centralservice i Osby AB 
Tegvägen 4 
283 44 OSBY 
0479-13048

SEBASTIAN AB 
Österlånggatan 41/Box 2085 
S-10312 STOCKHOLM 
Tel: 08-555 774 00

KUNDTJÄNST

Allmänna frågor:  
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