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VEILIGHEID VAN DE WATERKOKER
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Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.
ed

We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheidswaarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.
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Dit is het veiligheidsalarmsymbool.
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Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen
gedood of verwond kunnen worden.

or

nb

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden
“GEVAAR” of “WAARSCHUWING”. Deze woorden betekenen het volgende:

.b
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WAARSCHUWING

re

GEVAAR

U kunt gedood worden of ernstig
gewond raken als u de instructies niet
onmiddellijk naleeft.
U kunt gedood worden of ernstig gewond
raken als u de instructies niet naleeft.

Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het
risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies
niet opvolgt.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten er altijd basisveiligheidsvoorzorgen
worden getroffen, waaronder de volgende:
1. Lees alle instructies.
2. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handvaten.
3. Dompel het snoer, de stekker of de waterkoker niet onder in water of andere vloeistoffen.
4. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen, door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of door personen met gebrek aan kennis
en ervaring, tenzij de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt
of instructies heeft gegeven over het gebruik van het apparaat.
5. Er moet toezicht gehouden worden op kleine kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet
met het apparaat spelen.
6. Haal de stekker van de waterkoker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen
alvorens het te reinigen of onderdelen te verwijderen.
7. Gebruik de waterkoker niet als het snoer of de stekker beschadigd is of als het apparaat
niet naar behoren werkt. Lees de informatie onder “Garantie en dienst-na-verkoop/after
sales service".
8. Het gebruik van vervangingsonderdelen die niet zijn aanbevolen door de fabrikant, kunnen
aanleiding geven tot brand of elektrische schokken, of kunnen mensen verwonden.
9. Laat het snoer niet over hoeken van het aanrecht of de tafel hangen, en vermijd contact
met verwarmde oppervlakken.
10. Gebruik de waterkoker niet naast of op een warm gas- of elektrisch fornuis.
11. De waterkoker mag alleen worden gebruikt om water te koken.
12. Gebruik de waterkoker niet zonder dat het deksel correct is afgesloten.
13. Gebruik geen waterkoker waarvan de handgreep niet helemaal goed vastzit.
14. Reinig de waterkoker niet met schoonmaakproducten, staalwol of ander schuurmateriaal.
15. Doe niet te veel water in de waterkoker.
16. Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, binnenshuis. Niet bestemd
voor commercieel gebruik.
38
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Elektrische vereisten

Voedingsspanning: 220 - 240 Volt AC
Frequentie: 50/60 Hertz
Wattage: 2400 Watt voor model 5KEK1522E
(koker met Europese stekker)
	3000 Watt voor model
5KEK1522B (koker met
Britse stekker)
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Gebruik geen adapter.

e

Verwijder de randaarde niet.

.b

In een geaard stopcontact steken.

re

Gevaar voor elektrische schokken

OPMERKING: Mocht de kabel beschadigd
zijn, dan moet deze vervangen worden door
een erkende reparatiedienst om gevaren te
voorkomen.

Gebruik geen verlengsnoer. Als het
elektriciteitssnoer te kort is, laat dan een
erkende elektricien of monteur in de buurt
van het apparaat een stopcontact installeren.

Gebruik geen verlengsnoer.
Het niet opvolgen van deze instructies
kan de dood, brand of elektrische
schokken tot gevolg hebben.

Afgedankte elektrische apparatuur

Door ervoor te zorgen dat dit product op de
juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt
u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid, die zouden kunnen
worden veroorzaakt door onjuiste verwerking
van dit product als afval, te voorkomen.
Het symbool
op het product of op de
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden

behandeld. In plaats daarvan moet het worden
afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling
van elektrische en elektronische apparaten.
Afdanking moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met de plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
Voor nadere informatie over de behandeling,
terugwinning en recycling van dit product
wordt u verzocht contact op te nemen met
de gemeentelijke dienst in uw woonplaats,
de afvalophaaldienst of de winkel waar u het
product hebt aangeschaft.

Nederlands

Dit apparaat is voorzien van het merkteken
volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische
Apparaten (AEEA).
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Onderdelen en kenmerken
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Deksel-ontgrendelknop
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Verwijderbare filter
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Onderdelen en toebehoren
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Meter
waterniveau
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Temperatuurmeter
Bergruimte voor
stroomkabel (onder de
basis van het voetstuk)

Aan/uit-knop

Temperatuurselectieknop

Voetstuk

De filter plaatsen en verwijderen

40

De filter plaatsen: De filter bevindt zich
achter de gietmond in de waterkoker.
Open het deksel. Schuif de filter naar
beneden in de gleuf achter de gietmond,
en zorg ervoor dat het gewelfde oppervlak
op de buitenkant van de filter overeenstemt
met de welving van de koker.

W10530534A_05_NL.indd 40

De filter verwijderen: Open het deksel.
Neem de bovenkant van de filter vast, achter
de gietmond, en trek eraan om de filter
te verwijderen.
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Vóór het eerste gebruik
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Vooraleer u uw waterkoker gebruikt, vult u het apparaat met water tot aan het hoogste
niveau, u laat het water koken en maakt het apparaat dan leeg.
BELANGRIJK: De waterkoker mag alleen worden gebruikt om water te koken. Doe geen
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Dekselontgrendelknop

de
an

andere vloeistoffen of substanties in de waterkoker.

1.5L
1.25 L
1.0L
0.75L
0.5L

MIN

1

Druk op de deksel-ontgrendelknop om
het deksel te openen. Vul de waterkoker
met koud water.

2

Er is minstens 0,25 L nodig om
te werken.

3

Druk het deksel neer totdat het op zijn
plaats vastklikt.

4

Plaats de waterkoker op het voetstuk.

Nederlands
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de waterkoker gebruiken
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de waterkoker gebruiken

o
ow

D
ed

d
oa

nl

De watertemperatuur instellen
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1

Schuif de temperatuurselectieknop op
het voetstuk tot onder de gewenste
temperatuur (50-100°C).

2

Druk op de aan/uit/knop op de zijkant
van het voetstuk. Het bedieningspaneel
zal oplichten en de waterkoker zal
beginnen opwarmen.

OPMERKING: De waterkoker zal

automatisch stoppen, zodra de gewenste
temperatuur is bereikt. De verwarmingscyclus
kan ook manueel uitgeschakeld worden door
op de aan/uit-knop te drukken.

3

De temperatuurmeter zal stijgen
naarmate het water opwarmt.

Handleiding watertemperatuur voor de beste resultaten
60°C
Delicate
thee

70°C
Groene thee
Gyokuro
Sencha
Witte thee
Silver Needle

80°C
Bloementhee
Chai
Groen
Wit
Groene thee
Bancha
Genmaicha

90°C
Zwarte thee
Earl Grey
English Breakfast
Oolong thee
Warme
chocolademelk
Instant koffie

100°C
Water koken
Chai
Rood
Kruidenthee
Kruidenaftreksels
Instant soep
Havermout
Rooibos thee
Yerba Maté

42

W10530534A_05_NL.indd 42

11/16/12 2:16 PM

onderhoud en reiniging

ed

d
oa

nl
m

fro
or

nb

de
an

.v

w

w

w

BELANGRIJK: Haal de stekker steeds uit
het stopcontact alvorens de waterkoker te
reinigen en zorg ervoor dat de waterkoker
volledig afgekoeld is.
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Reiniging van de waterkoker en het voetstuk
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Maak de waterkoker en het voetstuk met de
hand schoon, met een vochtige doek. Afdrogen
en opblinken met een zachte doek. Gebruik
geen schuurmiddelen of schuursponsjes.

De waterkoker ontkalken

1.5L

Water

1.25 L
1.0L

Witte azijn

0.75L
0.5L

MIN

Op de metalen onderdelen in de waterkoker
kan zich kalkneerslag vormen. Voor een
optimaal prestatievermogen moet de
waterkoker regelmatig gereinigd worden.
De tussentijd voor reiniging hangt af van
de hardheid van het water waarmee de
waterkoker wordt gevuld. Het is aanbevolen
om een commerciële ontkalker te gebruiken.

Als u geen commerciële ontkalker
voorhanden hebt:
1. Vul de waterkoker met witte azijn tot
het minimumniveau (0,25 L).
2. Voeg dan water toe tot 0,75 L.
3. Laat dit koken en een nacht lang staan.
4. Maak de waterkoker leeg.
5. Vul de waterkoker met water, laat dit
koken en maak de waterkoker weer
leeg. Herhaal deze stap twee keer.
De waterkoker is nu klaar voor gebruik.

OPMERKING: Als kalkneerslag
achterblijft op de filter, legt u die een
nachtje in een oplossing van water en
witte azijn. Spoel de filter grondig en
plaats hem terug in de waterkoker.

Nederlands

De filter reinigen

 Verwijder de filter uit de waterkoker
(zie “De filter plaatsen en verwijderen”),
en spoel hem af onder stromend water.
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Garantie en Dienst-na-verkoop/after sales service
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Garantie KitchenAid Waterkoker (huishoudelijk gebruik)
Wat KitchenAid
wel vergoedt:

Wat KitchenAid
niet vergoedt:

Europa:

Het vervangen van onderdelen
en arbeidsloon voor het
repareren van defecten ten
gevolge van materiaal- of
constructiefouten. Deze
herstellingen moeten
uitgevoerd worden door
een erkende dienstna-verkoop/after sales
service van KitchenAid.

A. H
 erstellingen wanneer de
waterkoker werd gebruikt
voor andere toepassingen
dan de normale huishoudelijke
bereiding van drank en
voedingswaren.
B.	Schade als gevolg van
een ongeluk, wijzigingen,
verkeerd gebruik, misbruik
of schade als gevolg van een
installatie/werking die niet in
overeenstemming is met lokale
elektrische voorschriften.
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Voor Model
5KEK1522:
Drie jaar volledige
garantie vanaf de
aankoopdatum.

fro

Duur van
de garantie:

KITCHENAID IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE.

Dienst-na-verkoop/after sales service
Alle reparaties moeten in het land van
aankoop worden uitgevoerd door een
geautoriseerde dienst-na-verkoop van
KitchenAid. Neem contact op met de dealer
bij wie u het apparaat gekocht hebt om de
naam van de dichtstbijzijnde geautoriseerde
dienst‑na‑verkoop van KitchenAid te verkrijgen.

In België & Nederland:
Gebroeders Nijs
Mechelsesteenweg 56
B-2840 RUMST
Tel: +32 15 30 67 60

Klantencontact
In Nederland:
Gratis oproepnr.: 0800 0200151
www.KitchenAid.nl
In België:
Gratis oproepnr.: 0800 93285
www.KitchenAid.be

Adres België & Nederland:
KitchenAid Europa, Inc.
Postbus 19
B-2018 ANTWERPEN 11

www.KitchenAid.eu

© 2012 KitchenAid. Alle rechten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
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