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InnehållsförtecknIng

SäKeRhetSföReSKRIfteR föR VAtteNKoKARe

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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VIKtIGA SäKeRhetSföReSKRIfteR
Vid användning av elektriska anordningar ska alltid grund
läggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:
1. Läs alla instruktioner.
2. Varning: Felaktig användning kan orsaka skador.
3. Vidrör inte heta ytor. Använd handtag.
4. Sänk inte ned basen, sladden, kontakten eller vattenkokaren 

i vatten eller andra vätskor för att undvika brand, elstötar 
och personskador. 

5. Varning: Undvik att spilla vätska på kontakten.
6. Denna apparat kan användas av barn över 8 år om de övervakas 

eller först får instruktioner angående säker användning av 
apparaten och eventuella risker. Barn får inte rengöra eller 
underhålla apparaten om de inte är över 8 år och har vuxens 
överinseende. Förvara apparaten och sladden utom räckhåll 
för barn under 8 år. 
Apparaterna kan användas av personer med nedsatt fysisk 
eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, 
om de övervakas eller först har fått instruktioner angående 
säker användning av apparaten och eventuella risker.

7. Värmeelementet kan vara varmt även efter användning. 
Koppla ur vattenkokaren från vägguttaget och låt den 
svalna innan du rengör den eller tar bort delar.

8. Använd inte vattenkokaren med en skadad sladd, kontakt eller 
andra tekniska fel. Om nätsladden är skadad måste den bytas 
ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller annan person 
med	liknande	kvalificering	för	att	förhindra	fara.	Se	avsnittet	
för ”Garanti och service”.

9. Vattenkokaren ska endast användas med den basplatta som 
medföljer. Användning av reservdelar som inte rekommenderas 
av tillverkaren kan resultera i brand, stötar eller personskador.

10. Använd inte apparaten utomhus.
11. Låt inte sladden hänga över köksbänk eller bordskanter 

och låt den inte komma i kontakt med heta ytor. 
12. Använd inte nära eller på en varm gas- eller elspis.

SäKeRhetSföReSKRIfteR föR VAtteNKoKARe SäKeRhetSföReSKRIfteR föR VAtteNKoKARe
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SPARA DeSSA INStRUKtIoNeR

SäKeRhetSföReSKRIfteR föR VAtteNKoKARe SäKeRhetSföReSKRIfteR föR VAtteNKoKARe

13. Vattenkokaren ska endast användas för att värma vatten.
14. Använd inte vattenkokaren utan att locket är ordentligt stängt.
15. Använd inte vattenkokaren om handtaget är löst eller försvagat.
16. Använd inte maskinen till något annat än den är avsedd för.
17. Rengör inte vattenkokaren med slipande rengöringsmedel, 

stålull eller andra slipande material.
18. 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.

Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.
19. Överfyll inte vattenkokaren. Om vattenkokaren fylls över 

gränsen kan kokande vatten läcka ut.
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SäKeRhetSföReSKRIfteR föR VAtteNKoKARe

Krav på elektrisk utrustning

Spänning: 220–240 Volt växelström
Frekvens: 50/60 Hertz 
Motoreffekt: 2400 Watt
oBS: Vattenkokaren har en jordad kontakt. 
För att undvika risk för elektriska stötar 
passar kontakten bara in i vägguttaget på ett 
enda sätt. Om stickkontakten inte passar 
i vägguttaget ska du kontakta en behörig 
elektriker.	Modifiera	inte	själv	stickkontakten	
på något sätt.
Använd inte förlängningssladd. Låt behörig 
elektriker eller servicepersonal installera ett 
eluttag nära vattenkokaren om sladden är 
för kort.
En kort nätkabel (eller löstagbar nätkabel) ska 
användas för att minska risken för att personer 
fastnar eller snubblar över långa sladdar. 
Sladden måste ledas så att den inte hänger 
över bänk- eller bordsytan där barn kan dra 
i den eller någon kan snubbla över den.

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

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 2002/96/EC 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. 

DeLAR oCh fUNKtIoNeR
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SäKeRhetSföReSKRIfteR föR VAtteNKoKARe DeLAR oCh fUNKtIoNeR

Delar

Påfyllning

Lock

Bas med strömsladd

Vippbrytare 
med LeD
indikator

filter
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ANVäNDA VAtteNKoKAReN

före första användning

Uppvärmning av vatten

Fyll vattenkokaren till maxnivån före första användning, koka och häll sedan ut vattnet.

oBS: Vattenkokaren är utformad för att endast användas med vatten. Häll inga andra vätskor 
eller ämnen i vattenkokaren.

3 Ställ vattenkokaren på bottenplattan. 
 

 

4 Sätt PÅ vattenkokaren genom 
att trycka ned vippbrytaren. 
LED-indikatorn tänds.

Vattenkokaren stängs av automatiskt 
när vattnet kokar.

1 Ta av locket. Fyll vattenkokaren 
med vatten. 2 Sätt på locket. 

6 Koppla ur sladden när vattenkokaren 
inte används. 5 Du kan också stänga av vattenkokaren 

genom att föra upp vippbrytaren till 
AV-läget. 

SKötSeL oCh ReNGöRING
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ANVäNDA VAtteNKoKAReN SKötSeL oCh ReNGöRING

Rengöring av utsidan

1 Vattenkokarens utsida kan rengöras 
med en fuktig trasa. Torka och polera 
vattenkokaren med en mjuk trasa. 
Slipmedel eller skurmedel av något 
slag rekommenderas inte.

VIKtIGt: Koppla alltid ur vattenkokaren 
från vägguttaget innan du rengör den. 
Se till att den har svalnat helt.

oBS: Om kalkavlagringar sitter kvar på filtret låter du det stå över natten i en lösning 
av vatten och vinäger. Skölj av filtret noga och sätt tillbaka det i vattenkokaren.

Rengöra filtret

Vattenkokaren	har	ett	avtagbart	nätfilter	som	fångar	upp	kalkavlagringar	från	vattnet.	
Filtret behöver rengöras regelbundet – oftare om du har hårt vatten.

1 För att komma åt filtret: Öppna locket. 
Filtret sitter bakom pipen inuti vatten-
kokaren. Fatta tag i filtrets överdel för 
att ta bort det.

2 Rengör under varmvatten med en 
mjuk borste eller trasa för att ta bort 
avlagringar. Sätt tillbaka filtret genom 
att skjuta in det i spåret bakom pipen.
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SKötSeL oCh ReNGöRING

ta bort mineralavlagringar på insidan

1 Fyll vattenkokaren med 0,25 L 
vit vinäger. Tillsätt 0,75 L vatten.  
Sätt PÅ vattenkokaren.

Avkalkning är nödvändigt för att din vattenkokare ska fungera optimalt. Det kan bildas 
kalkavlagringar på de inre metalldelarna i vattenkokaren. Hur ofta du måste rengöra 
den beror på vattnets hårdhet.

2 Häll ut rengöringslösningen och upprepa 
proceduren två gånger. Vattenkokaren 
är nu färdig för användning.

GARANtI oCh SeRVICe
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SKötSeL oCh ReNGöRING GARANtI oCh SeRVICe

KitchenAids garanti för vattenkokare

Garantins giltighetstid: KitchenAid kommer 
att betala för:

KitchenAid betalar 
inte för:

Europa, Mellanöstern 
och Afrika: 
För modell 5KEK1222: 
Två års fullständig garanti 
räknat från inköpsdatum.

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

A.  Reparationer om vatten kokaren 
används för andra ändamål än 
normal matberedning.

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.

www.KitchenAid.eu

© 2014. Alla rättigheter förbehålls. 
Specifikationerna	kan	ändras	utan	föregående	meddelande.

Servicecenter

Kundtjänst

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
Caricon electric 
Odinsplatsen 9 
411 02 GÖTEBORG 
0700-906591
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


