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Säkerhetsföreskrifter för vattenkokaren
Din och andras säkerhet är mycket viktig.
Vi har lagt in flera 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 finns att hitta efter varningssymboler som
innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

FARA
VARNING

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.
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Säkerhetsföreskrifter för vattenkokaren

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska anordningar ska alltid
grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:
1. Läs alla instruktioner.
2. Vidrör inte heta ytor. Använd handtag.
3. Sänk inte ned basen, sladden, kontakten eller vattenkokaren
i vatten eller andra vätskor för att undvika brand, stötar och
personskador.
4. 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 sköta underhåll utan vuxens överinseende.
5. Koppla ur vattenkokaren från vägguttaget och låt den svalna
innan du rengör den eller ta bort delar.
6. Använd inte vattenkokare med en skadad sladd, kontakt eller
annan felfunktion. Se avsnittet för ”Garanti och service”.
7. Användning av reservdelar som inte rekommenderas av
tillverkaren kan resultera i brand, stötar eller personskador.
8. Använd inte apparaten utomhus.
9. Låt inte sladden hänga över köksbänk eller bordskanter
och låt den inte komma i kontakt med heta ytor.
10. Ställ inte apparaten nära en varm spis eller öppen låga.
Den får heller inte placeras i en varm ugn.
11. Vattenkokaren ska endast användas för att värma vatten.
12. Använd inte vattenkokaren utan att locket är ordentligt stängt.
13. Använd inte vattenkokaren om handtaget är löst eller försvagat.
14. Använd inte maskinen till något annat än den är avsedd för.
15. Rengör inte vattenkokaren med slipande rengöringsmedel,
stålull eller andra slipande material.
16. Överfyll inte vattenkokaren.
17. Denna produkt är endast avsedd för inomhus hushålls
användning. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER
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VARNING

Spänning: 220-240 Volt
Frekvens: 50/60 Hertz
Watt:	2400 Watt för modell 5KEK1522E
(vattenkokare med europeisk
stickpropp)

Svensk

Krav på elektrisk utrustning

	3000 Watt för modell 5KEK1722B
(vattenkokare med brittisk
stickpropp)
Risk för elektriska stötar
Använd jordade eluttag.
Ta inte bort jordningen.
Använd inte en adapter.
Använd inte förlängningssladd.

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.

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

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.
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Batteriaktivering (valbart)
OBS! Om batterierna har satts i och
vattenkokaren inte sitter på basen kommer
displayen att visa aktuell vattentemperatur.
När vattenkokaren sätts tillbaka på basen har
kokaren full funktionalitet (temperaturändring,
kokning, hålla temperaturen).

1

Sätt i 2 AA-batterier i batterifacket på
vattenkokarens undersida för att ge
ström till displayen när vattenkokaren
inte sitter på basen.

Delar och funktioner
Lockets spärrknapp

Kontrollpanel

Vattenfilter

1,7 L Vattenkokare

Fönster med
vattenmätare

Bas med strömsladd

Basens undersida med
sladdvinda för strömsladd
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ANVÄNDA VATTENKOKAREN
Första användningen
Temperaturen kan visas i celsius- (°C) eller fahrenheitgrader (°F). Håll inne knapparna “-”
och “+” samtidigt för att ändra inställning.
OBS! Vattenkokaren är utformad för att endast användas med vatten. Häll inga andra
vätskor eller ämnen i vattenkokaren.

Svensk

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

Hur man fyller på vattenkokaren

1

Öppna vattenkokarens lock genom att
trycka på lockets frigöringsknapp.

2

Fyll vattenkokaren. Vattennivån visas i steg
om 0,25 L. Om det inte finns något vatten
i vattenkokaren kommer vattenikonen
att visas och ett larm kommer att ljuda
i 6 sekunder. Häll ut vatten om det
överstiger "Max"-linjen.

OBS! Det måste finnas minst 0,25 l vatten för att vattenkokaren ska fungera. Fyll inte
på över "Max"-linjen.

3

Tryck ner locket så att det låses i stängd
position. Du kommer att höra ett klickande
ljud som indikerar att locket är låst.

4

Ställ vattenkokaren på bottenplattan.
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ANVÄNDA VATTENKOKAREN
Uppvärmning av vatten

1

Displayen kommer att visa den förinställda
temperaturen på 100°C. Tryck på
knapparna “+” eller “-” för att välja
önskad vattentemperatur, från 50°C
till 100°C. Se “Temperaturguide” för
mer information.

2

Tryck på knappen Starta/Avbryt ( ) för att
lagra temperaturen och börja värma vattnet.
“On” kommer att visas på skärmen för att
indikera att vattenkokaren värmer vattnet.
Knappen Starta/Avbryt ( ) fungerar inte
när vattenkokaren inte sitter på basen.

3

När vattnet når 50°C kommer aktuell
temperatur att visas på huvudskärmen
och vattnet kommer att fortsätta att
värmas tills önskad temperatur har nåtts.

4

När önskad temperatur har nåtts kommer
tre pip att ljuda och ordet “Off” kommer
att visas i displayens övre hörn.

OBS! Temperaturen kommer att blinka
5 gånger och återgå till vänteläget
efter 5 sekunder. Detta kommer att
se regelbundet tills vattentemperaturen
sjunker under önskad temperatur.

Om batterierna har satts i och vattenkokaren
inte är på basen, tryck på valfri knapp för att
visa aktuell temperatur och batteriikonen
kommer att visa batterinivån.
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ANVÄNDA VATTENKOKAREN
Temperaturguide

60°C
Premiumte

70°C

80°C

90°C

100°C

Grönt te
Gyokuro
Sencha

Blommande te

Svart te
Earl Grey
English Breakfast

Koka upp vatten

Vitt te
Silver Needle

Chai
Grönt
Vitt

Oolong Tea

Chai
Röd

Grönt te
Bencha
Genmaicha

Varm choklad

Örtte

Svensk

Använd den här guiden för enastående resultat med din vattenkokare.

Rooiboste
Snabbkaffe

Yerba mate
Snabbsoppa
Havregryn

Använda håll temperatur-läget

1

För att aktivera Håll temperatur-läget,
lämna vattenkokaren på basen efter att
önskad temperatur har nåtts och tryck
sedan på knappen Håll temperatur ( ).
Vattenkokaren kommer att hålla önskad
temperatur i upp till 30 minuter.

2

Håll temperatur-läget kan avbrytas genom
att knappen Start/Avbryt trycks in ( ).

OBS! Håll temperatur-läget fungerar för alla temperaturer.
OBS! Höjden över havet påverkar vattnets kokpunkt. Vatten kokar vanligtvis vid 100°C
men den kan gå ner till 92°C vid högre höjder.
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ANVÄNDA VATTENKOKAREN
Stänga av vattenkokaren
Vattenkokaren kan stängas av på flera sätt:

1

Tryck på knappen Starta/Avbryt (
i uppvärmningsläget.

3

Koppla ur sladden när vattenkokaren
inte används.

)

2

Tryck på knappen Starta/Avbryt (
i håll temperatur-läget.

)

Skötsel och rengöring
Rengöring av utsidan
VIKTIGT: Koppla alltid ur vattenkokaren
från vägguttaget. Se till att den har svalnat
helt innan du rengör den.

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

Vattenkokaren har ett avtagbart nätfilter som håller kvar 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 vattenkokaren.
Fatta tag i filtrets överdel för att ta bort det.

2

Svensk

Rengöra filtret

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.

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.

Kalka av vattenkokaren
Avkalkning är nödvändigt för att få ut det
bästa av din vattenkokare. Det kan bildas
kalkavlagringar på de inre metalldelarna
i vattenkokaren. Hur ofta du måste rengöra
den beror på vattnets hårdhet.

2

Töm ut lösningen från vattenkokaren.

1

Fyll vattenkokaren med vit vinäger upp till
markeringen 0,25 L. Fyll sedan på vatten
upp till markeringen 0,75 L. Koka till
100ºC och låt den stå över natten.

3

Fyll vattenkokaren med vatten, koka upp
och häll ut vattnet. Upprepa detta steg
två gånger. Nu är vattenkokaren klar
att användas.
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Garanti och service
KitchenAids garanti för vattenkokare
Garantins
giltighetstid:

KitchenAid kommer
att betala för:

Europa,
Mellanöstern
och Afrika:

Reservdelar och arbetskostnader A.	Reparationer om vattenkokaren
för reparation av fel i material
används för andra ändamål än
eller utförande. All service
normal matberedning.
måste utföras av ett auktoriserat B.	Skador till följd av olyckor,
KitchenAid servicecenter.
förändringar, felaktig
användning, ovarsam
hantering eller installation/
användning som inte uppfyller
lokala elsäkerhetsföreskrifter.

För modell
5KEK1722:
Två års fullständig
garanti räknat från
inköpsdatum.

KitchenAid betalar inte för:

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

Servicecenter
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

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

www.KitchenAid.eu
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