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Inhoudstafel

vEILIGHEId vaN dE waTERkokER

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.
We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheids-
waarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.

Dit is het veiligheidsalarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen 
gedood of verwond kunnen worden.

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

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.

GEVAAR

WAARSCHUWING
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vEILIGHEId vaN dE waTERkokER

BELaNGRIJkE vooRZoRGEN
Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds 
basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:

1. Alle instructies lezen.
2. Hete oppervlakken niet aanraken. Handvaten gebruiken.
3. Voorkom brand, elektrische schokken of persoonlijke 

verwondingen: dompel het voetstuk, het snoer, de stekker 
of de waterkoker niet onder in water of andere vloeistoffen.

4. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar 
en ouder en door personen met fysisch, mentaal of zintuiglijk 
verminderde capaciteiten of met een gebrek aan kennis en 
ervaring, indien ze onder toezicht staan of indien instructies 
werden gegeven over het veilige gebruik van het apparaat 
en indien ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet 
spelen met het apparaat. Reiniging en onderhoud mogen 
niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

5. Haal de stekker van de waterkoker uit het stopcontact 
en laat het apparaat afkoelen alvorens het te reinigen of 
onderdelen te verwijderen.

6. Gebruik de waterkoker niet als het snoer of de stekker 
beschadigd is of als het apparaat niet naar behoren werkt. 
Zie het hoofdstuk "Garantie en service”.

7. Het gebruik van vervangingsonderdelen die niet zijn 
aanbevolen door de fabrikant, kan aanleiding geven tot 
brand of elektrische schokken, of kan mensen verwonden.

8. Het apparaat niet buiten gebruiken.
9. Laat het snoer niet over hoeken van het aanrecht of de tafel 

hangen, en vermijd contact met verwarmde oppervlakken. 
10. Niet op hete elektrische kookplaten of gasbranders of in 

een hete oven plaatsen.
11. De waterkoker mag alleen worden gebruikt om water op 

te warmen.
12. Gebruik de waterkoker niet zonder dat het deksel correct 

is afgesloten.
13. Gebruik geen waterkoker waarvan de handgreep niet 

helemaal goed vastzit.
14. Gebruik het apparaat niet voor andere zaken dan het 

bedoelde gebruik.
15. Reinig de waterkoker niet met schuurmiddelen, staalwol 

of ander schuurmateriaal.
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vEILIGHEId vaN dE waTERkokER

BEwaaR dEZE INSTRUCTIES
Elektrische vereisten

Volt: 220-240 volt
Hertz: 50/60 hertz
Wattage:  2400 watt voor model 5KEK1722E 

(waterkoker met Europese stekker) 

  3000 watt voor model 5KEK1722B 
(waterkoker met Britse stekker)

oPMERkING: Mocht de kabel beschadigd 
zijn, dan moet deze vervangen worden door 
een erkende reparatiedienst om gevaren 
te voorkomen. Gebruik geen verlengsnoer. 
Als het netsnoer te kort is, laat dan een 
contactdoos in de nabijheid van het apparaat 
installeren door een gekwalificeerde 
elektricien of een monteur.

afgedankte materiaalverpakking 
Het verpakkingsmateriaal kan voor 100% 
gerecycleerd worden en is voorzien van 
het recyclagesymbool . De verschillende 
onderdelen van de verpakking moeten 
daarom op verantwoordelijke wijze en in 
overeenstemming met de desbetreffende 
lokale voorschriften worden weggewerkt. 

dumping van het product 
- Dit apparaat is voorzien van het 
merkteken volgens de Europese richtlijn 
2002/96/EG inzake Afgedankte Elektrische 
en Elektronische Apparaten (AEEA). 
- Door ervoor te zorgen dat dit product op 
de juiste manier als afval wordt verwerkt, 
helpt u mogelijk negatieve consequenties 

voor het milieu en de menselijke gezondheid 
te voorkomen die anders zouden kunnen 
worden veroorzaakt door onjuiste 
verwerking van dit product als afval.
- Het symbool  op het product of op de 
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit 
product niet als huishoudelijk afval mag worden 
behandeld, maar moet worden afgegeven 
bij een verzamelpunt voor de recyclage van 
elektrische en elektronische apparaten.
Voor meer gedetailleerde informatie over de 
behandeling, terugwinning en recyclage van 
dit product wordt u verzocht om contact op 
te nemen met uw lokaal gemeentehuis, uw 
afvalophaaldienst of de winkel waar u het 
product hebt aangeschaft. 

afgedankte elektrische apparatuur

Gevaar voor elektrische schokken

In een geaard stopcontact steken.

Verwijder de randaarde niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

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

WAARSCHUWING

16. Doe niet te veel water in de waterkoker.
17. dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk 

gebruik, binnenhuis. Niet bestemd voor commercieel 
gebruik.
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oNdERdELEN EN EIGENSCHaPPEN

vEILIGHEId vaN dE waTERkokER

1 Plaats 2 AA-batterijen (niet inbegrepen) in 
het batterijvak onderaan de waterkoker 
om stroom voor het display te voorzien 
wanneer de waterkoker niet op het 
voetstuk staat. 

oPMERkING: Als er batterijen in het 
apparaat zitten, zal het display, wanneer 
de waterkoker niet op het voetstuk 
staat, de huidige temperatuur tonen. 
Wanneer de waterkoker opnieuw op het 
voetstuk wordt geplaatst, zal zijn volledige 
functionaliteit opnieuw beschikbaar zijn 
(zoals het aanpassen van de temperatuur, 
het koken, warmhouden). 

activatie van de batterij (optioneel)

Bedieningspaneel
dekselontgrendelknop

waterniveauvenster

Waterfilter

voetstuk met 
stroomkabel

1,7 L waterkoker

onderkant van het voetstuk 
met bergruimte voor het 
oprollen van de stroomkabel 
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oNdERdELEN EN EIGENSCHaPPEN

dE waTERkokER GEBRUIkEN

Eerste gebruik

de waterkoker vullen

2 Vul de waterkoker. Het waterniveau 
wordt aangegeven in gradaties van 0,25 L. 
Wanneer er geen water in de waterkoker 
zit, zal het waterdruppelicoon getoond 
worden en zal het alarmsignaal 6 seconden 
lang weerklinken. Indien het watreniveau 
de “max”-lijn overschrijdt, giet dan een 
beetje water weg. 

1 Open het deksel van de waterkoker door 
op de dekselontgrendelknop te drukken. 
 
 
 
 
 

Vooraleer u uw waterkoker voor het eerst gebruikt, vult u het apparaat met water tot aan 
het hoogste niveau, u laat het water koken en maakt het apparaat dan leeg.

De temperatuur kan worden weergegeven in graden Celsius (°C) of graden Fahrenheit (°F). 
Om de instelling aan te passen, drukt u de "-"- en "+"-knoppen tegelijkertijd in.

oPMERkING: De waterkoker mag alleen worden gebruikt voor water. 
Doe geen andere vloeistoffen of substanties in de waterkoker.

oPMERkING: Er is minstens 0,25 L water nodig opdat de waterkoker kan werken. 
Zorg ervoor dat het waterniveau de “max”-lijn niet overschrijdt.

4 Plaats de waterkoker op het voetstuk. 
 
 

3 Druk het deksel naar beneden zodat het 
zich vergrendelt in de gesloten positie. 
U zult een klik horen die aangeeft dat 
het deksel vergrendeld is.
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dE waTERkokER GEBRUIkEN

oPMERkING: De temperatuuraanduiding 
zal 5 keer knipperen en na 5 seconden 
opnieuw in sluimerstand gaan. Dit proces 
zal zich regelmatig herhalen totdat 
de water temperatuur lager is dan 
de gewenste temperatuur.

dE waTERkokER GEBRUIkEN

water opwarmen

2 Druk op de start-/annuleerknop ( ) 
om de temperatuur te bevestigen en het 
water te beginnen opwarmen. "On" zal op 
het scherm verschijnen om aan te geven 
dat de waterkoker aan het opwarmen 
is. De start-/annuleerknop ( ) werkt 
niet wanneer de waterkoker niet op het 
voetstuk staat.

1 Het display zal de standaardtemperatuur 
van 100 °C tonen. Druk op de "+"- of 
"-"-knoppen om de gewenste temperatuur 
te selecteren, tussen 50 °C en 100 °C. 
Zie de "Temperatuurhandleiding" voor 
meer informatie. 
 

4 Eens de gewenste temperatuur bereikt is, 
zullen er drie signalen weerklinken en zal 
het woord "Off" getoond worden in de 
bovenhoek van het display.  

3 Eens het water 50 °C bereikt, zal het 
hoofddisplay de huidige temperatuur 
weergeven, en zal het water blijven 
opwarmen tot de gewenste temperatuur 
bereikt is.

Als er batterijen in het apparaat zitten en de 
waterkoker niet op het voetstuk staat, kunt u 
op eender welke knop drukken om de huidige 
temperatuur weer te geven. Het batterij-icoon 
zal het batterijniveau weergeven.
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dE waTERkokER GEBRUIkEN

Gebruik van de warmhoudmodus

2 De warmhoudmodus kan geannuleerd 
worden door op de start-/annuleerknop 
( ) te drukken.  
 
 

1 Laat de waterkoker op het voetstuk staan 
nadat de geselecteerde temperatuur werd 
bereikt en druk op de warmhoudknop ( ) 
om de warmhoudmodus te activeren. De 
waterkoker zal de gewenste temperatuur 
tot 30 minuten lang behouden.

Temperatuurhandleiding 

Gebruik deze handleiding voor uitstekende resultaten met uw waterkoker.

60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 

delicate thee Groene thee
  Gyokuro
  Sencha

Bloementhee Zwarte thee
  Earl Grey
  English Breakfast

water koken

witte thee
  Silver Needle

Chai
  Groen
  Wit

oolong thee Chai
  Rood

Groene thee
  Bancha
  Genmaicha

warme 
chocolademelk

kruidenthee

Rooibos thee

Yerba Maté
Instant koffie

Instant soep

Havermout

oPMERkING: De warmhoudmodus werkt voor alle temperaturen.  
 
oPMERkING: Hoogte heeft een effect op het kookpunt van water. Water kookt normaal 
op 100 °C, maar op grotere hoogten kan dat verminderen tot 92 °C.
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oNdERHoUd EN REINIGINGdE waTERkokER GEBRUIkEN

oNdERHoUd EN REINIGING

de waterkoker uitschakelen

de buitenkant reinigen

1 Druk op de start-/annuleerknop ( ) terwijl 
de waterkoker in opwarmmodus is. 

De buitenkant van de waterkoker kan worden 
gereinigd met een vochtige doek. Droog de 
waterkoker af en blink hem op met een 
zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen 
of schuursponsjes.

3 Trek de stekker uit wanneer u de 
waterkoker niet gebruikt.

2 Druk op de start-/annuleerknop ( ) terwijl 
de waterkoker in warmhoudmodus is.

De waterkoker kan op verschillende manieren worden uitgeschakeld:

BELaNGRIJk: Haal de stekker steeds uit 
het stopcontact alvorens de waterkoker te 
reinigen. Zorg ervoor dat de waterkoker 
volledig afgekoeld is.
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oPMERkING: Als kalkaanslag 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.

oNdERHoUd EN REINIGING

De filter reinigen

de waterkoker ontkalken

1 Om de filter te bereiken opent u het 
deksel. De filter bevindt zich achter 
de gietmond binnenin de waterkoker. 
Neem de bovenkant van de filter vast 
om hem te verwijderen.

1 Vul de waterkoker met witte azijn tot 
0,25 L. Voeg dan water toe tot 0,75 L. 
Laat dit koken op 100 °C en laat een 
nacht lang staan.

2 Maak onder heet water schoon met een 
zachte borstel of doek om aanslag te 
verwijderen. Plaats de filter terug door hem 
in de gleuf achter de gietmond te schuiven. 

De	waterkoker	heeft	een	verwijderbare	gemaasde	filter	die	kalkaanslag	opvangt	voor	schoner	
water.	De	filter	moet	regelmatig	worden	gereinigd	—	vaker	wanneer	u	hard	water	heeft.

Voor een optimaal prestatievermogen moet 
de waterkoker ontkalkt worden. Op de 
metalen onderdelen in de waterkoker kan 
zich kalkaanslag vormen. De tussentijd voor 
reiniging hangt af van de hardheid van het 
water waarmee de waterkoker wordt gevuld.

2 Maak de waterkoker leeg. 
 
 

3 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.

dE waTERkokER GEBRUIkEN

oNdERHoUd EN REINIGING
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GaRaNTIE EN SERvICE

duur van de 
garantie:

wat kitchenaid 
wel vergoedt:

wat kitchenaid 
niet vergoedt:

Europa:

Voor model 
5KEK1722: 
Twee jaar volledige 
garantie vanaf de 
aankoopdatum.

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 dienst-
na-verkoop/after sales 
service van KitchenAid.

A.  Reparaties wanneer de water-
koker gebruikt is voor iets 
anders dan de huishoudelijke 
bereiding van drank.

B.  Schade als gevolg van een 
ongeval, wijzigingen, ruwe 
behandeling, verkeerd gebruik 
of installatie/werking die niet 
in overeenstemming is met de 
lokale elektrische voorschriften.

kITCHENaId aaNvaaRdT GEEN ENkELE vERaNTwooRdELIJkHEId vooR 
INdIRECTE SCHadE.

Garantie op de kitchenaid waterkoker

klantencontact

© 2013. Alle rechten voorbehouden. 
Specificaties	kunnen	zonder	voorafgaande	kennisgeving	worden	gewijzigd.

www.kitchenaid.eu

Indien u nog vragen hebt of de dichtsbijzijnde KitchenAid geautoriseerde dienst-na-verkoop/
after sales service zoekt, kunt u onderstaande contactpersonen raadplegen.
oPMERkING : Alle reparaties moeten in het land van aankoop worden uitgevoerd door 
een geautoriseerde dienst-na-verkoop van KitchenAid.

Gratis oproepnummer:
In Nederland: 0800 0200151
In België: 0800 93285

E-mail contact:
In Nederland: Ga naar www.KitchenAid.nl, en klik onderaan op de pagina op de link  
“Contact met ons opnemen” 
In België: Ga naar www.KitchenAid.be, en klik onderaan op de pagina op de link  
“Contact met ons opnemen” 

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


