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■ Enne seadme kasutuselevõttu lugege kindlasti ohutus- ja kasutusjuhiseid. Kasutusjuhised peavad alati seadmega kaasas olema. 

 

OHUTUSJUHISED 

Lugege tähelepanelikult ja hoidke alles. 

Hoiatus! Nendes juhistes kirjeldatud ohutusmeetmed ja -

juhised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ega olukordi, mis 
tekkida võivad. Kasutaja peab mõistma, et mis tahes seadme 
kasutamisel tuleb lähtuda tervest mõistusest ning olla 
ettevaatlik ja hoolikas. Seade teie eest mõelda ei saa. Seda 
tuleb seadme kasutamisel meeles pidada. Me ei võta endale 
vastutust kahju eest, mis tuleneb transpordikahjustusest, 
seadme kasutamisest sobimatu pingevahemikuga vooluvõrgus 
või seadme mis tahes osa ümber seadistamisest või 
muutmisest. 

Elektrilöögiohu vältimiseks tuleb elektriseadmete kasutamisel 
alati järgida elementaarseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud 
järgmist. 

1. Kontrollige, et vooluvõrgu pinge vastab seadme etiketil 
toodud pingevahemikule. Pistikupesa peab olema 
paigaldatud vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele. 

2. Kahjustada saanud toitejuhtmega seadet ei tohi kasutada. 
Seadet tohib parandada (kaasaarvatud toitejuhtme 
vahetamine) ainult kvalifitseeritud teeninduskeskuses. 
Seadme kaitsekatteid ei tohi eemaldada. Elektrilöögi 
oht! 

3. Elektrilöögi ohu vältimiseks ei tohi seade puutuda kokku vee 
ega muu vedelikuga. Ärge kastke seadet ega selle alust 
vette ega muusse vedelikku. 

4. Ärge kasutage seadet välistingimustes ega niiskes 
keskkonnas. Ärge puudutage toitejuhet ega seadet 
märgade kätega. Elektrilöögi oht! 

5. Järelevalveta seadme pistik on soovitatav pistikupesast 
välja tõmmata. Enne hooldustööde tegemist tõmmake 
seadme pistik pistikupesast. Ärge eemaldage pistikut 
seinakontaktist juhtmest tõmmates. Võtke alati kinni 
pistikust endast. 

6. Ärge asetage toitejuhet üle teravate servade ega kuumade 
pindade. 

7. Kasutage ainult originaaltarvikuid. 
8. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. 
9. Seadme kasutamisel laste läheduses tuleb olla eriti 

tähelepanelik. Ärge lubage lastel seadet järelevalveta 

kasutada. Nii kaitsete lapsi võimaliku elektrilöögi ohu eest. 
Hoidke seade lastele kättesaamatult. Ärge laske juhtmel 
laua või tööpinna servalt alla rippuda. 

10.  Hoidke seade eemal kuumadest pindadest ja 
soojusallikatest (nt pliidiplaadid). 

11. Kasutage seadet ainult vastavalt kasutusjuhistele. Tootja ei 
vastuta seadme valesti kasutamisest tuleneva kahju eest. 

12. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises 
ja sarnastes kohtades nagu: 

 

- kontorite jm töökeskkondade kööginurgad, 
- maaeluasutused, 
- hotellid, motellid jms kohad, 
- hommikusööki pakkuvad asutused. 

13. Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, 
tunnetuslike või vaimsete võimete või kogenematuse või 
teadmatuse tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, 
ei tohiks seda teha ilma järelevalveta või vastutava isiku 
juhendamiseta. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. 

TÄHELEPANU! 
1. Täitke seade alati külma veega. 

2. Veetase peab jääma MAX ja MIN märgistuse vahele: 
Ületäitmise korral võib keev vesi seadmest välja pritsida. 

3. Lülitage seade enne aluselt äravõtmist välja. 

4. Kontrollige, et kaas on alati kõvasti suletud. 

5. Alus ja seade ise ei tohi märjaks saada. 

6. Kasutage seadet ainult sellega kaasasoleva alusega. 

SEADME KASUTAMINE 
Enne seadme esimest kasutuskorda keetke selles kaks korda 
puhast vett. 

1. Täitke seade veega. Järgige veetaseme näidikut. 
2. Asetage seade alusele. 

3. Ühendage seadme pistik pistikupessa ja lülitage seade 
sisse. Tööoleku märgutuli näitab, et vee keetmine algas. 

4. Vee keemaminekul lülitub seade automaatselt välja. 

5. Tõmmake seadme pistik pistikupesast. 

6. Ärge võtke vee kallamisel seadmel kaant peal 



HOOLDUS JA PUHASTAMINE 

Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati 
pistikupesast! 
Pühkige seadme välispinda kergelt niiske lapiga ning 
kuivatage kuiva lapiga. 
Katlakivifiltri saab vajadusel puhastamiseks eemaldada. 
Kasutage seadmest katlakivi eemaldamiseks spetsiaalseid 
katlakivi eemaldamise vahendeid, mida saate osta 
kauplustest. 

TEHNILINE TEAVE 

Maht 2 l 
Kaetud kütteelement 
Keskel OTTER liides 
360° pöörlev alus 
Ülekuumenemiskaitse kaitseb seadet tühjalt töölelülitamise 
korral 
Eemaldatav katlakivifilter 
Seadme kaas ja põhi on roostevabast terasest 
Optiline tööoleku märgutuli 
Sinine taustavalgus 
Nimipinge: 220–240 V~ 50 Hz Nimivõimsus: 1850-2200 W  

KASUTUSEST KÕRVALDAMINE JA 
JÄÄTMEKÄITLUS 
Pakkepaber ja lainepapp tuleb visata vastavasse konteinerisse. Kile 
ja plast tuleb visata eraldi konteineritesse. 

TÖÖKÕLBMATUKS MUUTUNUD SEADME 
KASUTUSEST KÕRVALDAMINE 
Elektriliste ja elektrooniliste jäätmete töötlemine pärast 
nende kasutusea lõppu (kohaldatakse Euroopa Liidu 
liikmesriikide ja teiste Euroopa riikide suhtes, kus 
kasutatakse jäätmete sorteerimise süsteemi). 
See tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, et toodet ei tohi 
visata olmejäätmete hulka. 
Viige kasutuskõlbmatuks muutunud toode elektriliste ja 
elektrooniliste jäätmete kogumispunkti. Kasutatud toote 
nõuetekohane ümbertöötlemine aitab vältida võimalikke 
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele. 
Nii säästetakse ka loodusvarasid. Lisateavet toote 
ümbertöötlemise kohta  
saate kohaliku omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või 
kauplusest, millest toote ostsite. 
 
 
Toote maaletooja ei vastuta toote kasutusjuhistes olevate trükivigade eest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hooldustöökoda:  Renerki Teenindus, Tammsaare tee 134B,  

Tel. 60 50 319, klienditeenindus@renerk.ee,   
Tööajad E-R 10:00-17:00 

Maaletooja:  Sandmani Grupi AS, Tammsaare tee 134B, Tallinn 
12918. 
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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: 

 
 


