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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:

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 

tärkeät turvatoimenpiteet
sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava 
tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä käyttökahvoja tai -nuppeja.
3. Suojaudu sähköiskun vaaralta välttämällä johdon, pistokkeen 

ja leivänpaahtimen upottamista veteen tai muuhun nesteeseen.
4. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja 

henkilöt, joiden fyysinen toimintakyky tai aistien tai henkinen 
toimintakyky tai kokemus sekä tiedot ovat normaalia 
vähäisemmät, jos heitä valvotaan tai heidät on ohjattu 
laitteen turvallisessa käytössä ja vaarojen ymmärtämisessä. 
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa 
tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

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 tai 
jos laite on epäkunnossa pudonnut tai muuten vaurioitunut. 
Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen 
testattavaksi, korjattavaksi ja toimintojen säätöä varten.

7. Sellaisten lisälaitteiden käyttö, joita laitteen valmistaja 
ei suosittele, saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
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Leivänpaahtimen turvaLLisuus

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 laitetta ainoastaan sen omaan käyttötarkoitukseen.
13. Leivänpaahtimeen ei saa työntää liian suuria ruokia, metallifolio-

pakkauksia 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. 

16. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai 
kaukosäätöjärjestelmän kanssa. 

17. tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

säiLytä nämä ohjeet
sähkövaatimukset

Jännite: 220 - 240 Voltin

Taajuus: 50/50 Hertziä

Teho:  1100 Wattia kahden viipaleen 
mallissa 5KMT221

 1800 Wattia neljän viipaleen 
mallissa 5KMT421

huom. Jos se 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.

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.
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Leivänpaahtimen turvaLLisuus

Leivänpaahtimen osat

sävynsäätö  
(7 asetusta)

Leveät aukot ja automaattisesti 
keskittyvät kannattimet

paahda/peruuta-painiketta

irrotettava 
murualusta 
(ei kuvassa)

virtajohdon voi 
kiertää paahtimen 

alle (ei kuvassa)

erityistoiminnot

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 
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, 
paikallisesta jätehuoltoliikkeestä 
tai liikkeestä, josta tuote ostettiin. 

2 viipaleen malli

1 
    

2     3     4     5     6     7

osat ja ominaisuuDet
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osat ja ominaisuuDet

Samat loistavat osat ja ominaisuudet kuin kahden viipaleen mallissa sekä kaksi itsenäistä 
hallintapaneelia, joilla voit valita eri asetukset kullekin kouruparille.

4 viipaleen malli

1 
    

2     3     4     5     6     7

1 
    

2     3     4     5     6     7

Leivänpaahtimen osat

hallintapaneelin ominaisuudet

sävynsäätö
Kääntyvä nuppi täsmähallintaan (7 asetusta). 
Käännä nuppia oikealle tehdäksesi 
paahtoleivistä tummempia ja vasemmalle 
tehdäksesi niistä vaaleampia.

Lämpimänäpitotoiminto (  )
Voit pitää vasta paahdetut viipaleet 
lämpiminä (enintään kolme minuuttia). 
Valmis-signaali piippaa ja paahdin sammuu, 
nostaen viipaleet ylös.

Bagel-toiminto (  )
Suunniteltu bageleita, teeleipiä, muffineja, 
sämpylöitä ja muita sellaisia pyöreitä leipiä 
varten, jotka halkaistaan ja paahdetaan vain 

toiselta puolelta. Vastukset säätyvät niin, että 
halkaistun bagelin (tai muun pyöreän leivän) 
sisäpuoli paahtuu kauniisti ja ulkopuolta 
lämmitetään hellävaraisesti.

sulatustoiminto (  )
Sulattaa ja paahtaa pakastetun leivän.

uudelleenlämmitystoiminto (  )
Lämmittää viipaleet uudelleen alle minuutissa.

paahda/peruuta-painiketta (  )
Laskee viipaleet alas ja käynnistää paahdon/
peruuttaa jakson ja nostaa viipaleet. 
Painiketta ympäröivä valokehä palaa, 
kun lämmittimet paahtavat ruokaa.

1 
    

 2     
 3      4      5      6      7

osat ja ominaisuuDet

valinnaiset lisälaitteet
Sämpylänlämmitin (malli 5KTBW21) ja voileipäteline (malli 5KTSR1) voidaan hankkia 
lisävarusteina käytettäväksi kahden ja neljän viipaleen paahtimissa.
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osat ja ominaisuuDet

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.

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.

Leivänpaahtimen ominaisuudet

Leveät aukot
Hoitaa paksut leivänviipaleet, sämpylät ja 
bagelit helposti.
itsekeskittyvät leipätelineet
Keskittää paksut ja ohuet leivät täydellisesti, 
taaten tasaisen paahtumisen.
irrotettava murualusta
Kestävä teräsalusta (kaksi vierekkäistä alustaa 
neljän kourun mallissa) voidaan pestä 
pesukoneen ylähyllyllä.

virtajohdon voi kiertää paahtimen alle
Pitää löysän johdon poissa näkyvistä ja tieltä.
tyylikäs malli
Ruostumattomasta teräksestä ja maalatusta 
teräksestä valmistetut pinnat on tehty 
kestäviksi ja tyylikkäiksi.
teräksinen sisäpuoli
Kestävät ja syvät paahtokourut takaavat 
tasaisen ruskistumisen.

Leivänpaahtimen toiminta

Leivänpaahtimen käyttö

1 Kytke virtajohto maadoitettuun 
pistorasiaan.

Lyhennä johtoa tarvittaessa kiertämällä sitä 
alustan ympärille. Leivänpaahtimen jalat ovat 
niin korkeat, että johto voi tulla esiin miltä 
puolelta hyvänsä.
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Leivänpaahtimen toiminta

Leivänpaahtimen käyttö

1 
    2

     3     4     5     6     7

2  Aseta paahdettava leipä tai muu ruoka 
aukkoon.

huom. Saat 2 aukon mallia käyttäessäsi 
tasaisen tuloksen, kun paahdat vain yhtä 
leipälaatua ja paksuutta kerrallaan. Kun neljän 
viipaleen mallissa, jossa on kaksi itsenäistä 
hallintapaneelia, paahdetaan kahta eri leipää, 
muista paahtaa vain yhden tyyppistä leipää 
samassa kourussa.

huom. Eri leipälaadut ja niiden kosteus voivat edellyttää erilaista tummuussäätöä. 
Esimerkiksi kuiva leipä tummuu nopeammin kuin kostea, jolloin kannattaa valita vaaleampi asetus.

1 
    2

     3     4     5     6     7

4 (Valinnaisesti) Paina haluamaasi 
erityistoimintopainiketta. Katso 
lisätietoja kohdasta “Erikoispaahto-
ominaisuuksien käyttäminen”. 

1 
    2

     3     4     5     6     7

5 Aloita paahto painamalla Paahda/peruuta 
(  ) -painiketta. Keskittävät telineet 
pitävät ruoan automaattisesti oikeassa 
asennossa. Kun paahto on valmis, valmis-
signaali piippaa ja paahdin sammuu, 
nostaen viipaleet ylös.

1 
    2

     3     4     5     6     7

6 Voit peruuttaa paahtamisen milloin 
hyvänsä painamalla Paahda/peruuta 
(  ) -painiketta uudelleen. 
Paahdin sammuu ja nostaa leivät ylös.

1 
    2

     3     4     5     6     7

3 Valitse tummuudensäätimellä, miten 
tummia haluat leivistä. Käännä sitä 
oikealle tehdäksesi paahtoleivistä 
tummempia ja vasemmalle tehdäksesi 
niistä vaaleampia. 
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Leivänpaahtimen toiminta

erikoispaahto-ominaisuuksien käyttäminen

1 
    2

     3     4     5     6     7

1 Varmista, että vasta paahdettu ruoka 
on yhä kourussa, tai laita se takaisin 
paahtimeen.

Voit valita erikoispaahtotoimintoja painamalla asianmukaista painiketta joko ennen Paahda/peruuta-
painikkeen painamista tai heti sen jälkeen. Kun leivät on paahdettu, kaikki toiminnot nollataan.

Lämpimänäpitotoiminto (  ) 

1 
    2

     3     4     5     6     7

2 Paina Lämpimänäpito-painiketta (  ).  
 

1 
    2

     3     4     5     6     7

3 Aloita lämmitys painamalla Paahda/
peruuta (  ) -painiketta.  
 
 

huom. Sävynsäätö ei ole tarpeen – lämpimänäpito ohittaa asetetun sävytason.

1 
    2

     3     4     5     6     7

4   Voit peruuttaa lämmityksen milloin 
hyvänsä painamalla Paahda/peruuta 
(  ) -painiketta uudelleen. Paahdin 
sammuu kolmen minuutin kuluttua ja 
nostaa leivät ylös.

1 
    2

     3     4     5     6     7

1 Aseta bagelin (tai muun pyöreän 
leivän) puolikkaat aukkoihin tasapinnat 
vastakkain (katso kuva).

Bagel-toiminto (  )

1 
    2

     3     4     5     6     7

2 Aseta sävynsäätö haluamallesi tasolle.  
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Leivänpaahtimen toimintaLeivänpaahtimen toiminta

 erikoispaahto-ominaisuuksien käyttäminen
1 

    2
     3     4     5     6     7

5 Voit peruuttaa paahtamisen milloin 
hyvänsä painamalla Paahda/peruuta 
(  ) -painiketta uudelleen. Paahdin 
sammuu ja nostaa baagelin ylös.

1 
    2

     3     4     5     6     7

3 Paina bagel-painiketta (  ). 

1 
    2

     3     4     5     6     7

4 Aloita paahto painamalla Paahda/
peruuta (  ) -painiketta. 

1 
    2

     3     4     5     6     7

1 
    2

     3     4     5     6     7

1  Aseta jäätynyt tuote leipäkouruun. 
Käytä vain pakasteita varten. 2 Aseta sävynsäätö haluamallesi tasolle. 

sulatustoiminto (  )
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Leivänpaahtimen toiminta
1 

    2
     3     4     5     6     7

1 
    2

     3     4     5     6     7

5 Voit peruuttaa paahtamisen milloin 
hyvänsä painamalla Paahda/peruuta 
(  ) -painiketta uudelleen. Paahdin 
sammuu ja nostaa paahdetut tuotteet ylös.

3 Paina Frozen (  ) -painiketta.

 erikoispaahto-ominaisuuksien käyttäminen

1 
    2

     3     4     5     6     7

4 Aloita paahto painamalla Paahda/
peruuta (  ) -painiketta.

1 
    2

     3     4     5     6     7

1 
    2

     3     4     5     6     7

1 Aseta ruoka paahtimen kouruun. 
Älä laita paahtimeen ruokaa, jonka 
päällä on voita tai muuta päällistä. 
Käytä uudelleenlämmitystoimintoa 
vain kuivaruokien kanssa.

2 Paina Reheat-painiketta (  ).  
 
 

uudelleenlämmitystoiminto (  )
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Leivänpaahtimen toiminta

1 
    2

     3     4     5     6     7

4 Voit peruuttaa uudelleenlämmityksen 
milloin hyvänsä painamalla Paahda/
peruuta (  ) -painiketta uudelleen. 
Paahdin sammuu ja nostaa leivät ylös.

huom. Sävynsäätö ei ole tarpeen – uudelleenlämmitystoiminto ohittaa asetetun sävytason.

 erikoispaahto-ominaisuuksien käyttäminen
1 

    2
     3     4     5     6     7

3  Aloita uudelleenlämmitys painamalla 
Paahda/peruuta (  ) -painiketta. 
 

hoito ja puhDistus

1 Irrota leivänpaahdin pistorasiasta ja 
anna jäähtyä ennen puhdistamista. 
 
 
 

2 Paina murualustaa keskeltä ja vapauta 
se. Vedä se sitten ulos. Ravista 
murut jäteastiaan. Suosittelemme 
tyhjentämään murualustan aina käytön 
jälkeen. Murualusta kestää konepesun 
koneen ylähyllyllä.

tärkeää: Alusta on kuuma heti käytön jälkeen.
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vianetsintä

1 
    

2     3     4     5     6     7

3 Pyyhi leivänpaahdin pehmeällä, 
kostealla puuvillaliinalla. Älä käytä 
paperipyyhkeitä, hankausjauheita 
tai nestemäisiä puhdistusaineita. 
Älä upota leivänpaahdinta veteen.

4  Palauta murualusta leivänpaahtimeen. 
Paina sitä lujasti, kunnes ne naksahtaa 
paikalleen. Älä käytä leivänpaahdinta, 
jos murualusta ei ole paikallaan. 

huom. Jos leivänpaahtimen pinnalle roiskuu rasvaa tai öljyä, pyyhi roiskeet heti pois puhtaalla, 
kostealla puuvillaliinalla.
huom. KitchenAid ei suosittele leivänpaahtimen peitteen käyttämistä.

•  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 paahdin pistorasiaan.
3.  Jos leivänpaahdin ei edelleenkään toimi, 

tarkasta sulake ja suojakatkaisin.
•  jos ongelmaa ei saada korjattua: 

Viittaa lukuun "Takuu ja huolto".

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.

hoito ja puhDistus
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takuu ja huoLto

takuuajan pituus: kitchenaid korvaa: kitchenaid ei korvaa:

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka: 
 
Malleilla 5KMT221 ja 5KMT421: 
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 
leivänpaahtimen 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.

kitchenaid tehosekoittimen takuu

© 2013. Kaikki oikeudet pidätetään. 
Muutokset määrittelyihin ovat mahdollisia ilman ilmoitusta.

 
www.kitchenaid.eu

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


