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Vesipannu TURVALLINEN KÄYTTÖ

V

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 kädensijoja
3. Älä upota johtoa, pistoketta tai vesipannua veteen tai muihin nesteisiin.
4. Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan luettuna lapset),
joiden fyysinen toimintakyky, aistien tai henkinen toimintakyky tai kokemus sekä tiedot
eivät riitä laitteen käyttöön. He saavat käyttää laitetta ainoastaan heidän turvallisuudestaan
vastaavan henkilön valvonnassa ja opastamana.
5. Lapsia on valvottava, jotta voidaan varmistaa, etteivät he pääse leikkimään laitteella.
6. Irrota vesipannu pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta tai osien irrottamista.
7. Älä käytä vesipannua, jos johto tai pistoke on vioittunut, tai laitteessa on muu vika.
Lisätietoja on kohdassa "Takuu- ja huoltotiedot".
8. Muiden kuin valmistajan suosittelemien varaosien käyttö voi aiheuttaa tulipalon,
sokin tai loukkaantumisen.
9. Älä anna johdon roikkua tiskin tai pöydänreunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
10. Älä käytä lähellä kuumaa kaasu- tai sähköliettä tai niiden päällä.
11. Vesipannua saa käyttää ainoastaan veden lämmittämiseen.
12. Älä käytä vesipannua, jos sen kansi ei ole kunnolla kiinni.
13. Älä käytä vesipannua, jos sen kahva on löysä tai heikko.
14. Älä puhdista vesipannua puhdistusaineilla, teräsvillalla tai muilla hankaavilla materiaaleilla.
15. Älä ylitäytä vesipannua.
16. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön sisätiloissa. Ei tarkoitettu
kaupalliseen käyttöön.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET
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Vesipannu TURVALLINEN KÄYTTÖ
Sähkövaatimukset

Sähköiskun vaara
Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.
Älä irrota maadoitusjohdinta.
Älä käytä sovitinta.

Suomi

VAROITUS

Jännite: 220 - 240 V, vaihtovirta
Taajuus: 50/60 Hz
Teho: 2400 Wattia malli 5KEK1522E
(eurooppalainen pistoke)
	3000 Wattia malli 5KEK1522B
(englantilainen pistoke)
HUOM. Jos virtajohto vahingoittuu,
valmistajan tai hänen huoltoedustajansa on
vaihdettava se vahinkojen välttämiseksi.
Älä käytä jatkojohtoa. Jos sähköjohto on
liian lyhyt, pyydä pätevää sähköasentajaa
tai huoltomiestä asentamaan pistorasia
laitteen lähelle.

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

Sähkölaitteiden hävittäminen
Tämä laite on merkitty Weee-direktiivin
(Waste electrical and electronic equipment)
2002/96/EC mukaisesti.
Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä
asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaiset
ympäristö- ja terveyshaitat, jotka saattaisivat
aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä.

Laitteen käytöstäpoiston suhteen on
noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
Lisätietoja tuotteen käsittelystä,
talteenotosta ja kierrätyksestä saa
kaupungin- tai kunnanvirastosta,
paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai
liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Tuotteeseen tai sen asiakirjoihin merkityn
symbolin
mukaisesti tuotetta ei saa
käsitellä
talousjätteenä. Sen sijaan tuote
on toimitettava sähkö- ja elektroniik
kalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.
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Osat ja ominaisuudet

vesipannun

Osat ja lisävarusteet
Irrotettava
suodatin

Kannen vapautuspainike

Vesimittari

Lämpömittari
Johtopesä
(alustan alla)

Virtapainike
Lämpötilan
valintanuppi

Kytkentäalusta

Suodattimen asentaminen ja irrottaminen

Suodattimen asentaminen: Suodatin
sijaitsee vesipannun sisällä, ennen nokkaa.
Avaa kansi. Työnnä suodatin alas paikoilleen
nokan taakse. Varmista, että suodattimen
kaareva kohta vastaa pannun muotoa.

Suodattimen irrottaminen: Avaa kansi.
Ota kiinni suodattimen yläosasta nokan takana
ja vedä se irti.
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vesipannun käyttö
Vesipannun täyttö
Ennen kuin käytät vesipannua, täytä se vedellä, keitä ja heitä vesi pois.
TÄRKEÄÄ: Vesipannua saa käyttää ainoastaan veden lämittämiseen. Älä laita muita nesteitä
tai aineita vesipannuun.

Kannen
vapautuspainike

Suomi

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Pienin
täyttömäärä
1.5L
1.25 L
1.0L
0.75L
0.5L

MIN

1

Avaa kansi painamalla kannen
vapautuspainiketta. Täytä
vesipannu kylmällä vedellä.

2

Vettä on oltava vähintään 0,25 litraa,
jotta pannua voi käyttää.

3

Työnnä kantta alas siten, että se lukittuu.

4

Aseta vesipannu alustalle.
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vesipannun käyttö

hoito

Veden lämpötilan määrittäminen

1

Työnnä alustan lämpötilan valintanuppi
haluamaasi asetukeen (50-100 °C).

2

Paina alustan kyljessä olevaa
virtapainiketta. Ohjaimet syttyvät
ja vesipannu alkaa lämmetä.

HUOM. Vesipannu sammuu automaattisesti,
kun asetettu lämpötila saavutetaan.
Lämmitysjakso voidaan katkaista manuaalisesti
painamalla virtapainiketta.

3

Lämpömittari nousee veden lämmetessä.

Parhaiden tulosten veden lämpötilaopas
60 °C
Herkkä tee

70 °C
Vihreä tee
Gyokuro
Sencha
Valkoinen tee
Hopeaneula

80 °C
Blooming-tee
Chai
Vihreä
Valkoinen
Vihreä tee
Bancha
Genmaicha

90 °C
Musta tee
Earl Grey
English Breakfast
Oolong-tee
Kaakao
Pikakahvi

100 °C
Keitä vesi
Chai
Punainen
Yrttitee
Tisanes
Pikakeitto
Kaurapuuro
Rooibos-tee
Yerba Maté
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hoito ja puhdistus
Vesipannun ja alustan puhdistaminen

Suomi

TÄRKEÄÄ: Ennen vesipannun puhdistamista,
irrota se aina pistorasiasta ja tarkista, että se
on jäähtynyt täysin.

Pese vesipannu ja alusta käsin kostealla liinalla.
Kuivaa ja kiillota pehmeällä liinalla. Hankaavia
ja naarmuttavia aineita ei suositella.

Kalkin poisto vesipannusta

1.5L

Vesi
Valkoinen
etikka

1.25 L
1.0L
0.75L
0.5L

MIN

Vesipannun sisätilan metalliosiin voi kertyä
kalkkia. Jotta vesipannu toimisi parhaalla
mahdollisella tavalla, puhdista se säännöllisesti.
Puhdistusväli riippuu siitä, miten kovaa vettä
käytät vesipannussa. Suositellaan kaupallisen
kalkinpoistoaineen käyttöä.

Jos kaupallista kalkinpoistoainetta ei ole
käytettävissä:
1. Täytä vesipannu valkoisella etiikalla
MIN‑merkkiin (0,25 L).
2. Lisää vettä 0,75 L merkkiin.
3. Kiehuta ja jätä likoamaan yöksi.
4. Tyhjennä liuos vesipannusta.
5. Täytä vesipannu vedellä, kiehuta ja kaada
vesi pois. Toista tämä kahdesti. Vesipannu
on käyttövalmis.

Suodattimen puhdistaminen
HUOM. Jos suodattimeen jää
kalkkikertymiä, jätä se likoamaan yön
yli veden ja valkoetikan seokseen.
Huuhtele suodatin huolella ja aseta
takaisin vesipannuun.

Irrota suodatin vesipannusta (katso
kohtaa "Suodattimen asentaminen ja
irrottaminen") ja huuhtele se juoksevan
veden alla.
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takuu ja Huolto
Kotikäyttöön tarkoitetun KitchenAid-vesipannun takuu
Takuuajan pituus:

KitchenAid korvaa:

KitchenAid ei korvaa:

Eurooppa:

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

A.	Korjausta, joka on aiheutunut
vesipannun käyttämisestä
muuhun toimintaan kuin
ruoanlaittoon normaalissa
kotitalouskäytössä.
B.	Onnettomuuden,
muutosten, väärinkäytön ja
vahingoittamisen tai paikallisista
sähköasennussäädöksistä
poikkeavan asennuksen/käytön
aiheuttamia vahinkoja.

Malli 5KEK1522:
Kolmen vuoden
täydellinen takuu
ostopäivästä lukien.

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.

Suomi:
Kodinkonehuolto Tauno Korhonen Oy
Kumpulantie 1
00520 Helsinki
Tel : +358/9 495903
kodinkonehuolto@kkhtaunokorhonen.fi
www.kkhtaunokorhonen.fi

Asiakaspalvelu

www.KitchenAid.fi
www.KitchenAid.eu
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