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Sikker brug af elkedlen

S

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.
Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet.
Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.
Her vises sikkerhedssymbolet.
Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste
dig selv og andre.
Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarselssymbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:

FARE
ADVARSEL

Man kan blive alvorligt skadet, hvis man
ikke straks følger instruktionerne.
Man kan blive alvorligt skadet, hvis man
ikke følger instruktionerne.

Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan
reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.

VIGTIGE sikkerhedsforskrifter
Når du bruger elektrisk køkkenudstyr, bør du altid overholde de grundlæggende
forholdsregler, som blandt andet består af følgende:
1. Læs alle instruktioner.
2. Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtagene.
3. Ledningen, stikket eller elkedlen må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
4. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske,
sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring
og viden, medmindre de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn
af en person, der har ansvaret for dem.
5. Hold børn under opsyn og lad dem ikke lege med apparatet.
6. Fjern elkedlens stik fra stikkontakten og lad kedlen afkøle før den rengøres, eller dele
fjernes fra den.
7. Brug ikke elkedlen med en beskadiget ledning, et beskadiget stik, eller en andet
funktionsfejl. Se “Garanti og service” for yderligere information.
8. Brug af reservedele, der ikke anbefales af producenten, kan resultere i brand, elektrisk
stød eller personskade.
9. Ledningen må ikke hænge ud over bordkanten og må ikke komme i kontakt med
varme overflader.
10. Må ikke anvendes i nærheden af, eller på et varmt gas- eller elektrisk komfur.
11. Elkedlen må kun bruges til opvarmning af vand.
12. Brug ikke elkedlen, hvis låget ikke er ordentlig lukket.
13. Brug ikke elkedlen med et løstsiddende, eller et beskadiget håndtag.
14. Elkedlen må ikke rengøres med rengøringsmidler, ståluld eller andre slibende materialer.
15. Overfyld ikke elkedlen.
16. Dette produkt er kun beregnet til privat brug indendørs. Ikke beregnet til
erhvervsmæssig brug.

Gem denne vejledning
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Sikker brug af elkedlen

ADVARSEL

Spænding: 220 - 240 Volt A.C.
Frekvens: 50/60 Hertz
Wattforbrug: 2400 Watt for model
5KEK1522E (kedel med
europæisk stik)
	3000 Watt for model
5KEK1522B (kedel med
britisk stik)

Fare for elektrisk stød

BEMÆRK: Hvis netledningen beskadiges,
skal den af hensyn til sikkerheden udskiftes
af producenten eller en servicerepræsentant.

Sæt stikket i en stikkontakt
med jordforbindelse.
Fjern ikke stikben med jordforbindelse.
Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning. Hvis ledningen
er for kort, skal du kontakte en autoriseret
elektriker for at få installeret en stikkontakt
tættere på toasteren.

Dansk

Elektriske krav

Brug ikke forlængerledning.
Manglende overholdelse af disse
anvisninger kan medføre personskade,
brand eller elektrisk stød.

Bortskaffelse af elektriske apparater
Dette produkt er mærket i henhold til
EU‑direktiv 2002/96/EF om affald fra
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

som husholdningsaffald. Det skal i stedet
afleveres på en genbrugsstation for elektrisk
og elektronisk udstyr.

Ved at sikre, at dette produkt bliver
bortskaffet korrekt, hjælper man med til at
forhindre potentielle, negative konsekvenser
for miljøet og folkesundheden, der kunne
opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse
af dette produkt.

Det skal bortskaffes i henhold til gældende
lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

Symbolet
på produktet eller
i dokumenter, der ledsager produktet,
angiver, at dette apparat ikke må bortskaffes

For yderligere oplysninger om håndtering,
genvinding og genbrug af dette produkt
bedes man kontakte de lokale myndigheder,
renovationsselskabet eller forretningen,
hvor produktet er købt.
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Dele og funktioner

B

Dele og tilbehør
Udtageligt filter

Udløserknap til låg
Vandstandsmåler

Temperaturmåler
Ledningsoprul
(under basen)

Tænd/sluk-knap
Temperaturvælger

Base

Isætning og udtagning af filteret

Isætning af filteret: Filteret er placeret bag
hældetuden inden i elkedlen. Åbn låget. Skub
filteret ned i åbningen bag hældetuden, så den
afrundede side på filteret, der vender udad,
passer i afrundingen i kedlen.

Udtagning af filteret: Åbn låget. Tag fat
i toppen af filteret bag hældetuden og træk
det ud.
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Fyldning af elkedlen
Før elkedlen tages i brug første gang
Fyld elkedlen med vand til maksimumsmærket, kog vandet og hæld det ud, før du bruger
din elkedel.
VIGTIGT: Elkedlen er kun beregnet til at opvarmning af vand. Hæld ikke andre væsker eller

substanser i elkedlen.

Udløserknap
til låg

Minimumsniveau
1.5L
1.25 L
1.0L
0.75L
0.5L

Dansk

småler

Brug af din elkedel

MIN

1

Tryk på knappen for at åbne låget.
Fyld elkedlen med koldt vand.

2

Elkedlen skal være fyldt med
minimum 0,25 L.

3

Skub låget ned, indtil det låser på plads.

4

Placer elkedlen på basen.

k-knap
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Brug af din elkedel

v

Indstilling af vandtemperaturen

1

Indstil temperaturvælgeren på basen til
den ønskede temperatur (50-100° C).

2

Tryk på TÆND/SLUK-knappen på siden
af basen. Betjeningselementerne lyser og
elkedlen begynder at varme vandet.

BEMÆRK: Elkedlen slukker automatisk,
når vandet har nået den indstillede temperatur.
Opvarmningen kan også afbrydes manuelt
ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen.

3

Temperaturmåleren stiger efterhånden,
som vandet opvarmes.

Vejledning i indstilling af vandtemperaturen til de bedste resultater
60°C
Delikat te

70°C
Grøn te
Gyokuro
Sencha
Hvid te
Silver Needle

80°C
Blomster te
Chai
Grøn
Hvid
Grøn te
Bancha
Genmaicha

90°C
Sort te
Earl Grey
English Breakfast
Oolong te
Varm chokolade
Instant kaffe

100°C
Kogende vand
Chai
Rød
Urtete
Tisanes
Instant suppe
Havregrød
Rooibos te
Yerba Maté
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vedligeholdelse og rengøring
Rengøring af elkedlen og basen

Rengør elkedlen og basen i hånden med en
fugtig klud. Tør den af og poler den med
en blød klud. Slibemidler og skurecreme
af enhver art anbefales ikke.

Dansk

VIGTIGT: Fjern altid ledningen fra
stikkontakten før elkedlen rengøres og
sørg for, at den er fuldstændig afkølet.

Afkalkning af elkedlen
1. Fyld elkedlen med hvid eddike til
MIN‑mærket (0,25 L).
1.5L

Vand

1.25 L
1.0L

Hvid eddike

0.75L
0.5L

MIN

2. Hæld vand i til 0,75 L-mærket.
3. Kog vandet og lad det stå natten over.
4. Hæld opløsningen ud af elkedlen.
5. Fyld elkedlen med vand, bring vandet
i kog og hæld det ud. Gentag dette trin
to gange. Elkedlen er nu klar til brug.

Der kan dannes kalkaflejringer på elkedlens
indvendige dele. Rengør elkedlen regelmæssigt
for at sikre, at den fungerer optimalt.
Rengøringsintervallet afhænger af vandets
hårdhed. Det anbefales at bruge et almindeligt
afkalkningsmiddel. Hvis et almindeligt
afkalkningsmiddel ikke er til rådighed:

Rengøring af filteret
BEMÆRK: Hvis der fortsat er kalkaflejringer
på filteret, skal det stå natten over i en
opløsning af vand og afkalkningsmiddel. Skyl
filteret grundigt og sæt det i elkedlen igen.

 Tag filteret ud af elkedlen (se “Isætning og
udtagning af filteret”), og skyl det under
rindende vand.
99
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Garanti og service
KitchenAid elkedel til husholdningsbrug - Garanti
Garantiens
varighed:

KitchenAid betaler for:

Europa:

Reservedele og arbejdsløn ved A. Reparationer, når elkedlen er
anvendt til andre formål end
reparation af defekte materialer
eller udførelse. Service skal
almindelige drikkevarer eller
udføres af et autoriseret
tilberedning af mad.
KitchenAid servicecenter
B. Skader opstået på grund af
uheld, ændringer på maskinen,
forkert betjening, misbrug
eller installationer/betjeninger,
der ikke udføres i henhold
til de gældende regler for
elektrisk udstyr.

For model
5KEK1522:
Tre års fuld garanti
fra købsdatoen.

KitchenAid betaler
ikke for:

KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER.

Servicecentre
Al service skal udføres lokalt af et
autoriseret KitchenAid servicecenter.
Kontakt forhandleren, du har købt
apparatet af, for at få navnet på det
nærmeste autoriserede KitchenAid
servicecenter.

I Danmark:
C.J.HVIDEVARESERVICE APS
Thorndahlsvej 11
9200 AALBORG SV
Tlf: 98 18 21 00
www.cjhvidevareservice.dk

Kundeservice
THUESEN JENSEN A/S:
Smedeland 11
2600 GLOSTRUP
Tlf: 70 20 52 22

www.KitchenAid.eu
© 2012 KitchenAid. Alle rettigheder forbeholdt.
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.
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