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Bruksanvisning for vannkoker
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SIKKERHET VED BRUK AV VANNKOKEREN

SIKKER

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:

FARE
ADVARSEL

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.

VIKTIGE forholdsregler
Grunnleggende forholdsregler skal alltid følges ved bruk av elektriske apparater,
inkludert følgende:
1. Les gjennom alle instruksjoner.
2. Ikke berør varme overflater. Bruk håndtakene.
3. Ikke senk ledningen, kontakten eller vannkokeren i vann eller annen væske.
4. Denne maskinen er ikke laget for å brukes av personer (inkludert barn) med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller uten nødvendig erfaring og kunnskap, med
mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av maskinen av en person med
ansvar for deres sikkerhet.
5. Pass på at barn ikke leker med apparatet.
6. Koble vannkokeren fra stikkontakten og la den kjøles ned før du rengjør den eller
fjerner deler.
7. Ikke bruk vannkokeren dersom ledningen eller kontakten er ødelagt, eller dersom det
har oppstått andre skader. Se "Garanti og service"-informasjonen.
8. Bruk av reservedeler som ikke er anbefalt av produsenten kan føre til brann, støt
og personskade.
9. Ikke la ledningen henge over kanten på kjøkkenbenk eller bord, og ikke la den komme
i kontakt med varme flater.
10. Ikke bruk vannkokeren nær eller på gassovn eller elektrisk 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. Ikke rengjør vannkokeren med rengjøringsmiddel, stålull eller annet skurende materiale.
15. Ikke overfyll vannkokeren.
16. Dette produktet er kun beregnet til innendørs husholdningsbruk. Ikke beregnet til
kommersiell bruk.

TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN
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SIKKERHET VED BRUK AV VANNKOKEREN
Krav til strømforsyning

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt
Koble til jordet kontakt.
Jordingsspydet må ikke fjernes.

Spenning: 220 - 240 volt vekselstrøm.
Frekvens: 50/60 hertz
Effekt: 2400 watt for 5KEK1522E-modellen
(vannkoker med europeisk kontakt)
3000 watt for 5KEK1522B-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.

Ikke bruk adapter.
Ikke bruk skjøteledning.
Hvis dette ikke gjøres kan det føre
til død, brann eller elektrisk støt.

Kassering av elektrisk utstyr
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).
Forsikre deg om at dette produktet blir
kassert på korrekt vis, slik at det ikke kan
utgjøre noen helse- eller miljørisiko.

Kassering må skje iht. lokale
renovasjonsforskrifter.
For nærmere informasjon om håndtering,
kassering og resirkulering av dette produktet,
kontakt kommunen, renovasjonsvesenet
eller forretningen der du anskaffet det.

Norsk

Symbolet
på produktet eller
i dokumentene som følger med produktet
viser at dette apparatet ikke kan behandles
som husholdningsavfall. Lever det til et
autorisert mottak for resirkulering av
elektrisk og elektronisk utstyr.
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Deler og funksjoner

Sl

Deler og tilbehør
Uttrekkbart
filter

Lokkets
utløserknapp

Vannivåmåler

Temperaturmåler
Ledningsoppheng
(under basen)

Av/på-knapp

Bryter for
temperaturvalg

Base

Slik setter du inn og tar ut filteret

Slik setter du inn filteret: Filteret er
plassert bak helletuten inne i vannkokeren.
Åpne lokket. Skyv filteret ned i sporet bak
helletuten, og sørg for at kurven som peker
utover på filteret passer sammen med
vannkokerens kurve.

Slik fjerner du filteret: Åpne lokket.
Grip toppen av filteret, bak helletuten,
og trekk den ut for å fjerne den.
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Slik bruker du vannkokeren
Slik fyller du vannkokeren
Før førstegangsbruk
Før du bruker vannkokeren, må du fylle den helt opp med vann, la det koke, og deretter
kaste vannet.
VIKTIG: Vannkokeren er kun beregnet til å varme opp vann. Ikke fyll på andre væsker eller
substanser i vannkokeren.

Lokkets
utløserknapp

Minste
fyllenivå
1.5L
1.25 L
1.0L
0.75L
0.5L

MIN

Trykk på lokkets utløserknapp for
å åpne lokket. Fyll vannkokeren
med kaldt vann.

2

Du må fylle på minst 0,25 liter for
å kunne bruke vannkokeren.

3

Trykk lokket ned til det låses på plass.

4

Plasser vannkokeren på basen.

Norsk

1
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Slik bruker du vannkokeren

V

Slik stiller du inn vanntemperaturen

1

Skyv temperaturbryteren på basen til
ønsket innstilling (50-100° C).

2

Trykk på av/på-knappen på siden av
basen. Kontrollknappene lyser, og
vannkokeren begynner å varmes opp.

MERK: Vannkokeren stopper av seg selv
når vannet oppnår ønsket temperatur.
Oppvarmingssyklusen kan også slås av
manuelt ved å trykke på av/på-knappen.

3

Temperaturmåleren stiger etterhvert
som vannet varmes.

Veiledende vanntemperaturer for best resultat
60°C
Fin te

70°C
Grønn te
Gyokuro
Sencha
Hvit te
Silver Needle

80°C
Blomstrende te
Chai
Grønn
Hvit
Grønn te
Bancha
Genmaicha

90°C
Svart te
Earl Grey
  English Breakfast
Oolong-te
Varm sjokolade
Pulverkaffe

100°C
Kok vann
Chai
Rød
Urtete
Tisanes
Pulversuppe
Havregryn
Rooibos-te
Yerba Maté
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Vedlikehold og rengjøring
Rengjøring av vannkoker og basen
VIKTIG: Før rengjøring må du alltid koble
vannkokeren fra stikkontakten og påse at den
er helt nedkjølt.

Vask vannkokeren og basen med en fuktet
klut. Tørk av og gni med en myk klut.
Skuremidler anbefales ikke.

Slik fjerner du kalkbelegg fra vannkokeren

1.5L

Vann

1.25 L

Hvit eddik

0.75L

1.0L

0.5L

MIN

Kalk kan samle seg opp på metalldelene på
innsiden av vannkokeren. For å oppnå best
mulig ytelse bør vannkokeren rengjøres
jevnlig. Hvor ofte den rengjøres avhenger
av hvor hardt vannet du fyller i vannkokeren
er. Bruk av kommersielt tilgjengelig
avkalkingsmiddel anbefales.

Hvis du ikke får tak i kommersielt tilgjengelig
avkalkingsmiddel:
1. Fyll vannkokeren med hvit eddik til
MIN‑merket (0,25 liter).
2. Hell i vann til 0,75-litersmerket.
3. Kok opp og la stå natten over.
4. Tøm ut løsningen fra vannkokeren.
5. Fyll vannkokeren med vann, la det koke
opp, og tøm ut vannet. Gjenta dette
trinnet to ganger. Vannkokeren er nå
klar til bruk.

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.

Norsk

Rengjøring av filteret

 Fjern filteret fra vannkokeren (se "Slik
setter du inn og tar ut filteret"), og skyll
det i kaldt vann.
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Garanti og service
Garanti for KitchenAid vannkoker til husholdningsbruk
Garantiens
lengde:

KitchenAid betaler for:

KitchenAid betaler ikke for:

Europa:

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

A.	Reparasjoner hvis vannkokeren
har vært brukt til andre formål
enn tilberedning av vanlige
drikke- og matvarer.
B. Skade som resultat av uhell,
endringer, feil bruk, mislighet
eller installasjon/drift som ikke
er i overensstemmelse med
lokale elektrisitetsforskrifter.

For modell
5KEK1522:
Tre års full garanti
fra kjøpsdato.

KITCHENAID PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR INDIREKTE SKADE.

Servicesentre
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

Kundeservice
Norsk Importør:
HOWARD AS:
Hansteensgate 12
0253 OSLO
Tel: 23 08 41 30

www.KitchenAid.no
www.KitchenAid.eu
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