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Leivänpaahtimen turvallisuus
Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.
Tässä käyttöohjeessa ja hankkimassasi laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita.
Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.
Tämä on turvallisuusriskin symboli.
Tämä merkki varoittaa mahdollisista riskeistä, jotka voivat johtaa sinun tai
muiden kuolemaan tai loukkaantumiseen.
Kaikissa turvaohjeissa on varoituskolmio ja sana ”VAARA” tai ”VAROITUS”.
Nämä sanat tarkoittavat:

VAARA
VAROITUS

Ohjeen noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa välittömästi kuoleman
tai henkilövahingon.
Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti,
jos et noudata ohjeita.

Kaikista turvaohjeista käy ilmi, mikä mahdollinen vaara on, miten voit vähentää
loukkaantumisen riskiä ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET
Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava
tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:
1. Lue kaikki ohjeet.
2. Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä kahvoja tai säätimiä.
3. Suojaudu sähköiskun vaaralta välttämällä johdon,
pistokkeen ja leivänpaahtimen upottamista veteen
tai muuhun nesteeseen.
4. Lapsia on valvottava, jotta voidaan varmistaa, etteivät
he pääse leikkimään laitteella.
5. Irrota leivänpaahtimen virtajohto pistorasiasta ennen
puhdistusta ja silloin kun laite ei ole käytössä. Anna
laitteen jäähtyä ennen kuin asennat siihen osia tai
poistat niitä.
6. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on
rikki, jos laite on epäkunnossa, pudonnut tai muuten
vaurioitunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi, korjattavaksi tai
toimintojen säätöä varten.
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7. Sellaisten lisälaitteiden käyttö, joita laitteen valmistaja
ei suosittele, saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
8. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
9. Älä jätä laitteen virtajohtoa roikkumaan pöydän tai
työtason reunan yli. Älä anna virtajohdon koskettaa
kuumia pintoja.
10. Älä sijoita laitetta kuuman kaasu- tai sähkölämmittimen
tai uunin läheisyyteen.
11. Kun irrotat virtajohdon, aseta säätimet asentoon “OFF”
ja poista sitten pistoke pistorasiasta.
12. Käytä leivänpaahdinta ainoastaan sille nimettyyn
käyttötarkoitukseen.
13. Leivänpaahtimeen ei saa työntää liian suuria ruokia,
metallifoliopakkauksia eikä ruokailuvälineitä, koska ne
voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun.
14. Leivänpaahdin voi toimiessaan sytyttää tulipalon, jos
se on peitetty tai se koskettaa tulenarkaa materiaalia,
kuten verhoja, seiniä tai vastaavia.
15. Älä yritä poistaa kiinni jääneitä ruokia, kun paahdin on
liitetty pistorasiaan.

Suomi

Leivänpaahtimen turvallisuus

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET
Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
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Leivänpaahtimen turvallisuus
SÄHKÖVAATIMUKSET

VAROITUS

Sähköiskun vaara
Laita pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä poista maadoitusliitintä.
Älä käytä muuntajaa.

Jännite: 220–240 V, vaihtovirta (ainoastaan)
Taajuus: 50–60 H
HUOM.: Paahtimessa on maadoitettu
pistoke. Sähköiskuvaaran välttämiseksi
pistoke sopii pistorasiaan vain yhdessä
asennossa. Ellei pistoke sovi pistorasiaan,
ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Älä tee mitään muutoksia pistokkeeseen.
Älä käytä jatkojohtoa. Jos sähköjohto on
liian lyhyt, pyydä pätevää sähköasentajaa
tai huoltomiestä asentamaan pistorasia
laitteen lähelle.
Johto on asetettava niin, ettei se roiku
tasolta tai pöydältä, jolloin lapset voivat
vetää sitä tai siihen voi kompastua.

Älä käytä jatkojohtoa.
Näiden ohjeiden laiminlyöminen
voi johtaa kuolemaan, tulipaloon
tai sähköiskuun.

SÄHKÖLAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN
Pakkausmateriaalien hävittäminen
Pakkausmateriaalit ovat 100 % kierrätettäviä,
.
ja ne on merkitty kierrätyssymbolilla
Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä
vastuullisesti ja täysin paikallisten
viranomaisten jätehuoltoa koskevien
säädösten mukaisesti.
Tuotteen hävittäminen
- Tämä laite on merkitty Euroopan direktiivin
2012/19/EU Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
(WEEE) mukaisesti.
- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta
hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristöja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen
jätekäsittely voisi aiheuttaa.

- Tuotteessa tai sen dokumentaatiossa
oleva symboli
merkitsee, että sitä ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä
asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa
kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.
Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta
ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai
kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuolto
liikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.
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Leveät aukot ja automaattisesti
keskittyvät kannattimet

Leveät aukot ja keskittyvät
kannattimet
Leveisiin aukkoihin mahtuu helposti leipiä,
bageleita ja leivonnaisia, joiden paksuus
on enintään 2,8 cm. Itsekeskittyvien
kannattimien ansiosta sekä ohuet että
paksut leivät lämpiävät tasaisesti.

Suomi

Osat ja ominaisuudet

Säätimet ja kytkimet
Helppokäyttöiset säätimet ja kosketus
painikkeet nopeuttavat halutun säädön
valitsemista.
Johdon säilytystila
Virtajohto säilyy kätevästi tässä tilassa,
kun sitä ei käytetä.
Irrotettava murualusta
Irrotettava murualusta liukuu esiin murujen
tyhjentämistä varten. Vain käsinpesu.
Säätimet
ja kytkimet
Johdon säilytystila
(ei kuvassa)
Irrotettava
murualusta
Leivänpaahtimen
takaosa
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Osat ja ominaisuudet
Paahtoasteen sääto
Säätää paahdetun leivän tummuuden tarkasti.
Bagel
Leivänpaahtimessa on erityisasetus, joka pitää
paahtoajan ihanteellisena bagelien paistamista
varten. Tällä asetuksella lämpövastukset
säätyvät niin, että halkaistun bagelin sisäpuoli
paahtuu kauniisti ulkopinnan palamatta.

Nostovipu

Peruuta
Keskeytä käynnissä oleva paahtaminen
painamalla peruutuspainiketta.
Nostovipu
Laske leivät alas ja aloita paahtaminen painamalla
nostovipu alas. Valmiiksi paahdetun leivän voi
nostaa nostovivulla leivänpaahtimen yläpuolelle,
josta se on helppo poistaa.

Leivänpaahtimen käyttö
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
Ennen kuin käytät leivänpaahdinta, tarkista
erikoisleveät aukot ja poista pakkausmateriaali
ja paperi, jota aukkoihin on mahdollisesti
pudonnut kuljetuksen tai käsittelyn aikana.
Älä käytä metalliesinettä.
Leivänpaahdin saattaa savuta hieman
ensimmäisellä käyttökerralla. Tämä on
täysin normaalia. Savu on vaaratonta ja
häviää pian.
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Leivänpaahtimen käyttö
1. Lyhennä johtoa tarvittaessa kiertämällä
sitä alustan ympärille. Leivänpaahtimen
jalat ovat niin korkeat, että johto voi tulla
esiin miltä puolelta hyvänsä.

4. Aseta paahdettava leipä tai muu
ruoka aukkoon.

Suomi

Leivän paahtaminen

VAROITUS

Sähköiskun vaara
Laita pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä poista maadoitusliitintä.
Älä käytä muuntajaa.
Älä käytä jatkojohtoa.

HUOM.: Saat tasaisen tuloksen, kun paahdat
vain yhtä leipälaatua ja paksuutta kerrallaan.
Kun paahdat bageleita, paina Bagel-painiketta.
Katso kohta “Bagelien paahtaminen”.
5. Aloita paahtaminen painamalla nostovipu
alas. Leipä nousee automaattisesti ylös
paahtamisen jälkeen ja paahtimen
virta katkeaa.
VINKKI: Pieniä leipiä paahdettaessa leipä
voidaan nostaa ylös nostamalla nostovipua.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen
voi johtaa kuolemaan, tulipaloon
tai sähköiskuun.

2. Kytke leivänpaahtimen johto
maadoitettuun pistorasiaan.
3. Valitse tummuudensäätimellä, miten
tummia haluat leivistä. Käännä säädintä
oikealle, kun haluat leipien paahtuvan
tummemmaksi, tai vasemmalle, jolloin
pinta jää vaaleammaksi.
HUOM.: Eri leipälaadut ja niiden
kosteus voivat edellyttää erilaista
tummuussäätöä. Esimerkiksi kuiva
leipä tummuu nopeammin kuin kostea,
jolloin kannattaa valita vaaleampi asetus.

6. Voit peruuttaa
paahtamisen milloin
hyvänsä painamalla
peruutuspainiketta.
Leipä nousee ja
leivänpaahtimen
virta katkeaa.
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Erityistoiminnot
Bagelien paahtaminen
Leivänpaahtimessa on erityisasetus, joka pitää
paahtoajan ihanteellisena bagelien paistamista
varten. Tällä asetuksella lämpövastukset
säätyvät niin, että halkaistun bagelin sisäpuoli
paahtuu kauniisti ulkopinnan palamatta.
1. Aseta bagelit leivänpaahtimeen niin,
että leikatut pinnat tulevat vastakkain
(katso kuva).

2. Aseta haluamasi tummuus tummuuden
säätimellä ja aloita paahtaminen painamalla
nostovipu alas.
3. Paina bagel-painiketta.
Bagelit nousevat
automaattisesti ylös
paahtamisen jälkeen ja
paahtimen virta katkeaa.

Leivänpaahtimen hoito
1. Irrota leivänpaahdin pistorasiasta ja anna
jäähtyä ennen puhdistamista.
Tartu keskeltä murualustaa ja vedä se ulos.
Ravista murut jäteastiaan. Suosittelemme
tyhjentämään murualustan aina käytön
jälkeen. Murualusta on pestävä käsin.
TÄRKEÄÄ: Alusta on kuuma heti
käytön jälkeen.

2. Pyyhi leivänpaahdin pehmeällä,
kostealla puuvillaliinalla. Älä käytä
paperipyyhkeitä, hankausjauheita
tai nestemäisiä puhdistusaineita.
Älä upota leivänpaahdinta veteen.
HUOM.: Jos leivänpaahtimen pinnalle
roiskuu rasvaa tai öljyä, pyyhi roiskeet
heti pois puhtaalla, kostealla puuvillaliinalla.
3. Palauta murualusta leivänpaahtimeen.
Paina sitä lujasti, kunnes ne naksahtaa
paikalleen. Älä käytä leivänpaahdinta,
jos murualusta ei ole paikallaan.

HUOM.: KitchenAid ei suosittele
leivänpaahtimen peitteen käyttämistä.
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VAROITUS

3. Jos leivänpaahdin ei edelleenkään toimi,
tarkasta sulake ja suojakatkaisin.
Jos ongelmaa ei saada korjattua:
Katso ”Takuu ja huolto”. Älä palauta
leivänpaahdinta jälleenmyyjälle, sillä
jälleenmyyjällä ei ole huoltopalvelua.

Suomi

Vianetsintä

Sähköiskun vaara
Laita pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä poista maadoitusliitintä.
Älä käytä muuntajaa.
Älä käytä jatkojohtoa.
Näiden ohjeiden laiminlyöminen
voi johtaa kuolemaan, tulipaloon
tai sähköiskuun.

Jos leivänpaahtimessa on toimintahäiriöitä
tai se ei toimi ollenkaan, tarkista seuraavat
asiat:
1. Tarkasta, että leivänpaahdin on liitetty
oikeanlaiseen pistorasiaan. Jos on, irrota
paahdin pistorasiasta.
2. Kytke leivänpaahdin pistorasiaan.
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Takuu ja huolto
KitchenAid-leivänpaahtimen takuu
Takuuajan pituus: KitchenAid korvaa:

KitchenAid ei korvaa:

Varaosat ja korjauskulut
laitteen materiaaliin
ja sen valmistukseen
liittyvissä vioissa.
Huoltotyöt tulee teettää
valtuutetussa KitchenAidhuoltoliikkeessä.

Eurooppa, Lähiitä ja Afrikka:
Malli 5KMT2115:
Kahden vuoden
täydellinen takuu
ostopäivästä
lukien.

A.	Korjausta, joka on aiheutunut
leivänpaahtimen käytöstä
muuhun toimintaan kuin
normaaliin kotitalouskäyttöön.
B.	Onnettomuuden,
muutosten, väärinkäytön
ja vahingoittamisen
tai paikallisista
sähköasennussäädöksistä
poikkeavan asennuksen/
käytön aiheuttamia vahinkoja.

KITCHENAID EI VASTAA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Huoltoliikkeet
Kaikkeen huoltoon tulee käyttää alueenne
valtuutettua KitchenAid-huoltoliikettä.
Ottakaa yhteyttä myyjään, jolta hankitte
laitteen, jotta saisitte lähimmän valtuutetun
KitchenAid-huoltoliikkeen yhteystiedot.

Piketa Oy
PL 420 / Rautatienkatu 19
33101 / 33100 Tampere
FINLAND
KitchenAid-palvelunumero: 03-2333280
www.piketa.fi
piketa@piketa.fi

Asiakaspalvelu

Yleinen palvelunumero:
Lisätietoja on verkkosivustossa:
www.kitchenaid.eu
Käyttöohjeet ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa www.kitchenaid.eu
©2017 Kaikki oikeudet pidätetään.
Muutokset määrittelyihin ovat mahdollisia ilman ilmoitusta.
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