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SiSällySluettelo

Vesipannun 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:

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.

VAARA

VAROITUS 



2

TärkeäT TurVaTOiMenpiTeeT
sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia 
turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:
1. Lue kaikki ohjeet.
2. Varoitus: Laitteen väärinkäyttö saattaa aiheuttaa henkilövahingon.
3. Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä kädensijoja.
4. Suojaudu tulipalon, sähköiskun ja loukkaantumisen vaaralta 

välttämällä jalustan, johdon, pistokkeen ja vesipannun 
upottamista veteen tai muuhun nesteeseen.

5. Varoitus: Älä läikytä nestettä liittimelle.
6. Vähintään 8-vuotiaat lapset voivat käyttää tätä laitetta, jos 

heitä valvotaan tai jos heitä on opastettu laitteen turvallisessa 
käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät 
saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita 
ja ellei heitä valvota. Laite ja sen sähköjohto on pidettävä alle 
8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. 
Henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on 
alentunut tai joiden kokemus ja tiedot ovat riittämättömiä, 
voivat käyttää laitteita, jos heitä valvotaan tai jos heitä on 
opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät 
siihen liittyvät vaarat.

7. Lämmityselementin pinnassa on jäännöslämpöä käytön 
jälkeen. Irrota vesipannu pistorasiasta ja anna sen jäähtyä 
ennen puhdistusta tai osien irrottamista.

8. Älä käytä vesipannua, jos johto tai pistoke on vioittunut, tai 
laitteessa on muu vika. Jos sähköjohto vahingoittuu, valmistajan, 
huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava 
se vahinkojen välttämiseksi. Katso luku "Takuu ja huolto".

9. Vesipannua saa käyttää vain mukana toimitetun jalustan 
kanssa. Muiden kuin valmistajan suosittelemien varaosien 
käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sokin tai loukkaantumisen.

10. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
11. Älä anna johdon roikkua tiskin tai pöydänreunan yli tai 

koskettaa kuumia pintoja. 
12. Älä käytä lähellä kuumaa kaasu- tai sähköliettä tai niiden päällä.

Vesipannun TurVallisuus Vesipannun TurVallisuus
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sääsTä näMä OHJeeT

Vesipannun TurVallisuus Vesipannun TurVallisuus

13. Vesipannua saa käyttää ainoastaan veden lämmittämiseen.
14. Älä käytä vesipannua, jos sen kansi ei ole kunnolla kiinni.
15. Älä käytä vesipannua, jos sen kahva on löysä tai heikko.
16. Käytä laitetta ainoastaan sen omaan käyttötarkoitukseen.
17. Älä puhdista vesipannua hankaavilla puhdistusaineilla, 

teräsvillalla tai muilla hankaavilla materiaaleilla.
18. Laite on tarkoitettu käytettäväksi kodeissa ja vastaavissa 

käyttöympäristöissä, kuten
 -kauppojen, toimistojen ja muiden työympäristöjen 
henkilöstökeittiöissä;
 -maataloissa;
 - asiakkaiden käytettäväksi hotelleissa, motelleissa 
ja muissa asuinympäristöissä;
 -bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.

Ei tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
19. Älä ylitäytä vesipannua. Jos vesipannu ylitäytetään, 

kiehuvaa vettä saattaa roiskua ulos.
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Vesipannun TurVallisuus

sähkövaatimukset

Jännite: 220 - 240 Voltin, vaihtovirta
Taajuus: 50/60 Hertziä 
Teho: 2200 Wattia
HuOM. Vesipannussa 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.
Laitteessa tulee käyttää lyhyttä virtajohtoa 
(tai irrotettavaa virtajohtoa), jotta pitkän 
johdon sotkeutumis- tai kompastumisvaara 
minimoituisi. 
Johto on asetettava niin, ettei se roiku tasolta 
tai pöydältä, jolloin lapset voivat vetää sitä tai 
siihen voi kompastua.

VAROITUS 

Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen 
voi johtaa kuolemaan, tulipaloon 
tai sähköiskuun.

sähkölaitteiden hävittäminen

pakkausmateriaalien hävittäminen 
Pakkausmateriaalit ovat 100 % kierrätettäviä, 
ja ne on merkitty kierrätys symbolilla .  
Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä 
vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten 
jätehuoltoa koskevien säädösten mukaisesti. 
Tuotteen hävittäminen 
- Tämä laite on merkitty Euroopan direktiivin 
2002/96/EC Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 
(WEEE) mukaisesti. 
- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta 
hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- 
ja 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, 
paikallisestajätehuoltoliikkeestä tai 
liikkeestä, josta tuote ostettiin. 

OsaT Ja OMinaisuuDeT
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Vesipannun TurVallisuus OsaT Ja OMinaisuuDeT

Osat

Veden 
täyttöaukko

kansi

Jalusta virtajohdolla

On/OFF-
painike 
ja leD-
merkkivalo

suodatin
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Vesipannun käyTTö

ennen ensimmäistä käyttökertaa

Veden lämmittäminen

Ennen ensimmäistä käyttökertaa täytä vesipannu piripintaan, keitä sitten vesi ja kaada se pois.

HuOM. Vesipannu on suunniteltu vain veden keittämiseen. Älä laita muita nesteitä tai 
aineita vesipannuun.

3 Aseta vesipannu alustalle. 
 

 

4 Kytke virta vesipannuun painamalla 
ON/OFF-painiketta alaspäin. 
LED-merkkivalo syttyy.

Vesipannun virta kytkeytyy automaattisesti 
pois päältä, kun vesi on kiehunut.

1 Poista kansi pannusta.  
Täytä vesipannu vedellä. 2 Aseta kansi paikoilleen. 

6 Ota johto pois pistokkeesta, 
kun vesipannua ei käytetä.5 Voit katkaista virran myös nostamalla 

painikkeen OFF-asentoon. 

HOiTO Ja puHDisTus
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Vesipannun käyTTö HOiTO Ja puHDisTus

ulkopuolen puhdistaminen

1 Vesipannun ulkopinta voidaan puhdistaa 
kostealla liinalla. Kuivaa ja kiillota 
vesipannu pehmeällä liinalla. Hankaavia 
ja naarmuttavia aineita ei suositella.

Tärkeää: Ota vesipannun johto 
aina pois sähköpistokkeesta ennen 
puhdistamista. Varmista, että vesipannu 
on jäähtynyt täysin.

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

suodattimen puhdistaminen

Vesipannussa on poistettava verkkosuodatin, joka pyydystää karstan ja puhdistaa vettä. 
Filtteri pitää puhdistaa ajoittain – useammin jos alueesi vesi on kovaa.

1 Suodattimen käsittely: Avaa kansi; 
suodatin sijaitsee vesipannun sisällä, 
nokan takana. Poistaaksesi filtterin 
ota kiinni sen yläosasta.

2 Puhdista kuumassa vedessä pehmeällä 
harjalla tai kankaalla poistaaksesi 
jäänteet, vaihda filtteri liu'uttamalla 
se aukkoon hanan takana.
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HOiTO Ja puHDisTus

kalkkijäämien poistaminen vesipannun sisältä

1 Kaada vesipannuun 2,5 desilitraa etikkaa.  
Lisää 7,5 desilitraa vettä. 
Paina kytkin ON-asentoon.

Kalkin poisto on tarpeen, jos vesipannusta haluaa parhaan mahdollisen hyödyn. 
Vesipannun sisätilan metalliosiin voi kertyä kalkkia. Puhdistusväli riippuu siitä, 
miten kovaa vettä vesipannussa käytetään.

2 Poista liuos vesipannusta ja toista kahdesti. 
Vesipannu on nyt käyttövalmis. 

Takuu Ja HuOlTO



Su
om

i

9

HOiTO Ja puHDisTus Takuu Ja HuOlTO

kitchenaid-vesipannun takuu

Takuuajan pituus: kitchenaid korvaa: kitchenaid ei korvaa:

Eurooppa, Lähi-itä 
ja Afrikka: 
Malli 5KEK1222: 
Kahden vuoden 
täydellinen takuu 
ostopäivästä lukien.

Varaosat ja korjauskulut 
laitteen materiaaliin ja sen 
valmistukseen liittyvissä 
vioissa. Huoltotyöt tulee 
teettää valtuutetussa 
KitchenAid-huoltoliikkeessä.

A.  Korjausta, joka on aiheutunut 
vesipannun käyttämisestä 
muuhun toimintaan kuin 
ruoanlaittoon normaalissa 
kotitalouskäytössä.

B.  Onnettomuuden, 
muutosten, väärinkäytön 
ja vahingoittamisen tai 
paikallisista sähköasennus-
säädöksistä poikkeavan 
asennuksen/käytön 
aiheuttamia vahinkoja.

kiTCHenaiD ei VasTaa VälillisisTä VaHinGOisTa.

www.kitchenaid.eu

© 2014. Kaikki oikeudet pidätetään. 
Muutokset määrittelyihin ovat mahdollisia ilman ilmoitusta.

Huoltoliikkeet

asiakaspalvelu

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


