
 

 

 

 

 

 

RK 1758 

ELEKTRILINE VEEKEETJA 
KASUTUSJUHEND 

Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme esmakordset kasutamist. 



 
ELEKTRILINE VEEKEETJA 
ET 

OHUTUSJUHISED 
Lugege juhendit hoolikalt ja hoidke see alles! 
 
Hoiatus: Käesolev juhend ei sisalda kõiki ettetulevaid võimalusi ja olukordi. Kasutaja peab mõistma, 
et seadme kasutamisel tuleb rakendada mõistlikkust, ettevaatust ja hoolsust. Tootja ei võta endale 
vastutust kahju eest, mis tuleneb transpordikahjustusest, seadme ebaõigest kasutamisest, 
kasutamisest sobimatu pingevahemikuga vooluvõrgus või seadme mis tahes osa ümber 
seadistamisest või muutmisest. 
 
Tulekahju- ja elektrilöögiohu vältimiseks tuleb elektriseadmete kasutamisel alati järgida 
elementaarseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist: 
1. Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie 

vastava seinakontaktiga ning et kontakt oleks maandatud. Seinakontakt peab olema paigaldatud 
vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele. 

2. Ärge kasutage kahjustatud juhtmega seadet. Seadet tohib parandada ainult kvalifitseeritud 
teeninduskeskuses! Seadme kaitsekatteid ei tohi avada, elektrilöögi oht! 

3. Kaitske seadet otsese kontakti eest veega ning muude vedelikega, et vältida võimalikku 
elektrilööki. 

4. Ärge kasutage veekeetjat õues ega niiskes keskkonnas. Ärge katsuge veekeetjat ega juhet 
märgade kätega. 

Elektrilöögi oht! 
5. Järelevalveta seadme pistik on soovitatav pistikupesast välja tõmmata. Enne puhastamist 

eemaldage pistik kontaktist. Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. Võtke 
alati kinni pistikust endast. 

6. Ärge laske juhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ega asetage toitejuhet üle teravate 
servade. 

7. Kasutage ainult originaal-tarvikuid. 
8. Ärge jätke töötavat veekeetjat järelvalveta. 
9. Pidev järelvalve on vajalik kui seadet kasutatakse laste lähedal! Laste võimaliku elektrilöögi eest 

kaitsmiseks ärge lubage lastel kunagi seadet üksi käsitseda. Hoidke seade laste käeulatusest 
eemal. Ärge laske juhtmel rippuda üle laua või tööpinna serva. 

10. Hoidke seade eemal kuumadest pindadest ja kütteseadmetest (nt kuumad pliidiplaadid). 
11. Kasutage veekeetjat vastavalt selles kasutusjuhendis antud juhistele. Tootja ei vastuta kahjude 

eest, mida põhjustab seadme ettevaatamatu käsitsemine. 
12. Seade on loodud kasutamiseks ainult koduses majapidamises  ning sarnastes kohtades, nagu: 

− kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades; 

− maaeluasutused, 

− hotellide, motellide, külalistemajade klientidele 

− hommikusööki pakkuvad asutused 
13. See masin ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või 

muudele isikutele (sh alla 8-aastastele lastele), kes teadmatuse või kogenematuse tõttu ei suuda 
seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui 
neid on õpetatud masinat ohutult kasutama. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Alla 8- 
aastased lapsed ei tohi puhastada ega hooldada seadet täiskasvanu järelvalveta. Hoidke seade ja 
juhe alla 8-aastaste laste käeulatusest kaugemal. 



Maaletooja Eestis: 
AS Elmaksi Hulgikaubandus, Gaasi tee 5, Lehmja, Rae vald, 75306 Harjumaa 
Tel.: 6 836 300 
E-mail: info@elmaks.ee 

ET 

ETTEVAATUST 
1. Veekeetja täitmiseks kasutage alati külma vett. 
2. Veetase peab jääma MAX ja MIN märgi vahele! Kui veekeetja pannakse liiga täis, võib keev vesi 

üle pritsida. 
3. Enne seadme eemaldamist aluselt lülitage seade välja. 
4. Veenduge, et kaas on korralikult suletud. 
5. Alus ja veekeetjakorpus ei tohi märjaks saada. 
6. Kasutage veekeetjat ainult koos originaalalusega. 
 

SEADME KASUTAMINE 
Enne seadme esmakordset kasutamist keetke kaks kannutäit vett. 
1. Täitke kann veega. Ärge üle täitke, jälgige veetaseme näidikut. 
2. Asetage kann alusele. 
3. Peale juhtme pistikusse ühendamist täitke kann lülitage seade sisse. ON tuli näitab, et vesi 

kuumeneb. 
4. Peale keemahakkamist lülitub seade automaatselt välja. 
5. Võtke toitejuhe pistikupesast. 
6. Ärge avage vee valamise ajal kaant! 
 

HOOLDUS JA PUHASTAMINE 
Võtke toitejuhe alati enne puhastamist pistikupesast. 
Pühkige korpust väljastpoolt niiske lapiga ning seejärel kuivatage. 
Puhastamise ajal võib eemaldada katlakivifiltri. Katlakivi eemaldamiseks kasutage kaubanduses 
saadaval olevaid eemaldusvahendeid. 
 

TEHNILISED ANDMED 
1,7 L maht 
Nimipinge: 220-230 V~ 50/60 Hz 
Nimivõimsus: 2200 W 

 
KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE 
Pakkepaber ja lainepapp – viige jäätmejaama. Pakkekiled, PE kotid, plastist osad – visake plasti ringlussevõtu 

konteineritesse. 
 

TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS 
Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehtib EL-i liikmesriikides ja teistes 
Euroopa riikides, kus rakendatakse ringlussevõtusüsteemi) 
See sümbol tootel tähendab, et seda toodet ei tohi kohelda kui majapidamisprügi. 

See tuleb viia vastavasse kogumispunkti, mis tegeleb vanade elektri- ja elektroonikaseadmete 

käitlemisega.  Vältige võimalikke negatiivseid mõjusid inimese tervisele ja keskkonnale, tagades 
oma toote korraliku ringlussevõtu. 

Ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma 

kohalikust  omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite. 

See toode vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse 
direktiivi nõuetele. 
Kasutusjuhend on kättesaadav veebilehel www.ecg.cz. 

Teksti ja tehniliste näitajate parandamise õigused on kaitstud. 



GARANTII JA HOOLDUS  
• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 

eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 

 


