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VEEKEETJA OHUTUS

OLULISED OHUTUSJUHISED

HOIDKE SEE JUHEND ALLES

W10530534A_01_EN.indd   6 11/16/12   1:22 PM

Teie ja teid ümbritsevate inimeste ohutus on väga oluline.
Teie ja teid ümbritsevate inimeste ohutus on väga oluline.
Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud olulised ohutusalased teated. Lugege 
ja järgige neid alati.

See on ohutusalase hoiatuse sümbol.
Sümbol viitab võimalikele ohtudele, mis teile või teid ümbritsevatele 
isikutele surmavaks või ohtlikuks osutuda võivad.
Kõikidele ohutusalastele teadetele järgneb ohutusalane hoiatus ja 
sõna

"DANGER" (oht) või "WARNING" 
(hoiatus). Need sõnad tähendavad, et kui 
te kohe juhiseid ei järgi,  võite saada 
surma või raskelt vigastada.

Juhiste eiramisel võite saada surma või 
raskelt vigastada.

Kõikides ohutusalastes teadetes antakse teada, milline võimalik oht teid varitseda 
võib, kuidas vigastuste võimalust vähendada ja mis juhtub, kui juhiseid eiratakse.

WARNING

DANGER

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamisi ettevaatusabinõusid, 
sealhulgas järgnevaid:
1. Lugege kõiki juhiseid.
2. Ärge puudutage kuumi pindu. Võtke kinni käepidemetest.
3. Ärge kastke toitejuhet, pistikut ega veekeetjat vette ega muusse vedelikku.
4. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lapsed), kes oma

füüsiliste, tunnetuslike või vaimsete võimete või kogenematuse või teadmatuse
tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, välja arvatud juhul, kui seadet
kasutatakse selliste isikute ohutuse eest vastutava isiku järelevalvel või
juhendamisel.

5. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
6. Enne puhastamist või osade küljestvõtmist tõmmake veekeetja pistik vooluvõrgust

ja laske seadmel jahtuda.
7. Kui veekeetja toitejuhe või pistik on kahjustada saanud või kui seadme töös

esineb häireid, siis ärge veekeetjat kasutage. Lähemat teavet leiate peatükist
„Garantii ja teenindus“.

8. Tarvikute, mida seadme tootja ei müü või ei soovita, kasutamine võib põhjustada
tulekahju, elektrilöögi või isikuvigastuse.

9. Ärge laske toitejuhtmel üle tööpinna või laua serva rippuda ega kuumade pinda-
dega kokku puutuda.

10. Ärge kasutage seadet kuumal gaasi- ega elektripliidil või nende läheduses.
11. Veekeetja on mõeldud ainult vee soojendamiseks.
12. Veekeetja kasutamise ajal peab selle kaas olema korralikult suletud.
13. Ärge kasutage veekeetjat, kui selle käepide ei ole korralikult seadme küljes.
14. Ärge puhastage veekeetjat puhastusvahendite, traadist küürimisnuustikute ega

muude abrasiivsete materjalidega.
15. Ärge pange veekeetjasse liiga palju vett.
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VEEKEETJA OHUTUS

Nõuded elektrisüsteemile

Elektriseadmete jäätmete utiliseerimine
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WARNING

Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud 
pistikupessa.
Ärge eemaldage ümarat haru.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine võib olla 
eluohtlik, põhjustada tulekahju või 
elektrilöögi.

Pinge: 220–240 V vahelduvvool.
Sagedus: 50/60 Hz
Võimsus: 2400 W mudelil 5KEK1522E 
(europistikuga veekeetja) 3000 W mudelil 
5KEK1522B (Ühendkuningriigi pistikuga 
veekeetja)
NB! Kahjustatud toitejuhtme peab ohu 
vältimiseks välja vahetama tootja või 
klienditeeninduskeskus.
Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui 
toitejuhe ei ole piisavalt pikk, laske 
kvalifitseeritud elektrikul või teenin-
dustöötajal pistikupesa seadmele 
lähemale paigaldada.

Seade on tähistatud vastavalt Euroopa 
direktiivile 2002/96/EC elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kohta 
(WEEE).
Seadme nõuetekohase kasutusest 
kõrvaldamisega aitate vältida selle 
ebasobivast kõrvaldamisest tekkida 
võivaid negatiivseid tagajärgi keskkon-
nale ja inimtervisele.
Seadmel või sellega kaasas-
olevates dokumentides olev   sümbol 
näitab, et seda ei tohi visata olmeprügi 
hulka.
 

Kasutusest kõrvaldatud seade tuleb viia 
vastavasse elektri- ja elektroonikasead-
mete kogumispunkti.

Seade tuleb kasutusest kõrvaldada 
vastavalt kohalikele keskkonnamäärustele 
jäätmete käitlemise kohta.
Kui soovite saada rohkem teavet toote 
käitluse, utiliseerimise ja ümbertöötlemise 
kohta, pöörduge kohaliku omavalitsuse, 
olmeprügi äraveoga tegeleva ettevõtte või 
kaupluse poole, kust toote ostsite.
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TOOTE OSAD JA FUNKTSIOONID

Kaane 
vabastusnupp

Osad ja tarvikud

Veetaseme 
näidik

Toitenupp

Temperatuuri 
valikunupp

Väljatõmmatav toitejuhe 
ja selle hoiukoht 

seadme alusel

Eemaldatav filter

Temperatuurimõõtur

Alus
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Filtri paigaldamine ja äravõtmine

Filtri paigaldamine: Filter asub 
veekeetja sees tila taga. Avage kaas. 
Lükake tila taga asuvat filtrit allapoole, 
kontrollides, et filtri suunaga väljapoole 
olev kumer osa sobitub veekeetja 

Filtri eemaldamine: Avage kaas. Võtke 
tila taga asuva filtri ülaosast kinni ja 
tõmmake seda eemaldamiseks 
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1 Kaane avamiseks vajutage selle vabastus-
nuppu. Täitke veekeetja külma veega.

3 Lükake veekeetja kaant allapoole, kuni
see oma kohale fikseerub.

VEEKEETJA KASUTAMINE

Veekeetja täitmine veega

Kaane 
vabastusnupp

MI N

0. 5 L

0. 75 L

1. 0L

1. 25 L

1. 5 L

2 Vett peab olema vähemalt 0,25 l, et vee-
keetja tööle hakkaks.

4 Asetage veekeetja alusele.
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Enne esimest kasutuskorda 
Enne veekeetja esimest kasutuskorda täitke paak näidatud maksimumtasemeni veega, 
laske vesi keema ja valage see ära.
Oluline! Veekeetja on mõeldud ainult vee soojendamiseks. Ärge keetke sellega 
teisi vedelikke ega aineid

Miinimum-
tase
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VEEKEETJA KASUTAMINE

Juhised veetemperatuuri valikuks

Veetemperatuuri seadistamine

60 °C
Õrn tee

70 °C 80 °C 90 °C 100 °C

3 Vee soojenemisel temperatuuri-
mõõdiku näit suureneb.

1 Valige alusel oleva temperatuuri valiku-
nupuga sobiv seadistus (50-100 °C). 2 Vajutage aluse küljel olevat toitenuppu.

Märgutuled süttivad ja veekeetja hakkab 
vett soojendama.

NB! Seadistatud temperatuuri saavutamisel 
lülitub veekeetja automaatselt välja. 
Veekeetja saab välja lülitada ka toitelülitist.
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Roheline tee
Gyokuro
Sencha

Valge tee
Silver 
Needle

Õietee
Tee

Roheline
Valge

Roheline tee
Bancha
Genmaicha

Must tee
Earl Grey
English 
Breakfast

Oolong tee
Kakao
Lahustuv kohv

Vee keetmine
Tee

Punane tee
Taimetee

Ürditee
Lahustuv supp
Kaerahelbed 
Rooibose tee 
Maté tee
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PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Veekeetja ja selle aluse puhastamine

MI N

0. 5 L

0. 75 L

1. 0L

1. 25 L

1. 5 L

Äädikas

Vesi

Veekeetja puhastamine katlakivist
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OLULINE! Enne veekeetja puhasta-
mist kontrollige, et selle pistik on 
vooluvõrgust lahti ühendatud ja seade 
on täielikult jahtunud.

Puhastage veekeetjat ja selle alust niiske 
lapiga. Kuivatage ja poleerige pehme 
lapiga. Me ei soovita kasutada abrasiivseid 
puhastusvahendeid ega küürimispulbreid.

Veekeetja sees olevatele metallosadele võib 
koguneda katlakivi. Veekeetja tööomaduste 
tagamiseks tuleb seda regulaarselt katlakivist 
puhastada. Puhastamise sagedus sõltub 
veekeetjas kasutatava vee karedusastmest. 
Soovitame kasutada kauplustes 
müügilolevaid katlakivi eemaldusvahendeid. 

Kui selliseid vahendeid ei ole võimalik 
hankida:
1. Täitke paak näidatud miinimum-

tasemeni (0,25 l) äädikaga.
2. Lisage niipalju vett, et paak oleks

täidetud 0,75 l ulatuses.
3. Laske vesi keema ja jätke ööseks

veekeetjasse.
4. Valage lahus veekeetjast ära.
5. Täitke veekeetja veega, laske vesi

keema ja valage seejärel ära.
Korrake seda kaks korda. Seejärel
võite veekeetjat uuesti kasutada.

NB! Kui filtrile on kogunenud katlakivi, 
laske sel öö läbi vee ja äädika lahuses 
liguneda. Loputage filtrit hoolikalt ja 
pange see veekeetjasse tagasi.

Filtri puhastamine

Eemaldage filter (vt „Filtri paigalda-
mine ja äravõtmine“) ja peske seda 
voolava vee all.
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GARANTII JA TEENINDUS

Garantii kestus: Garantii alla kuulub: Garantii alla ei kuulu:

KITCHENAID EI VASTUTA SEADMEST TULENEVA KAUDSE KAHJU EEST.

Koduseks kasutamiseks mõeldud KitchenAidi veekeetja garantii

Teeninduskeskused

Klienditeenindus

© 2012 KitchenAid. Kõik õigused kaitstud. 
Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse etteteatamata muuta.
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Euroopa:
Mudel 
5KEK1522: 
3 aastat alates 
ostukuupäev-
ast.

Varuosad ja remondikulud 
materjali- või tootmisde-
fektide kõrvaldamiseks. 
Seade tuleb toimetada 
KitchenAidi volitatud 
teeninduskeskusesse.

A. Seadme remont juhul, kui
seadet on kasutatud muul
otstarbel kui kodumajapi-
damises ettenähtud
kasutusviis.

B. Kahjustused, mis tulenevad
õnnetusest, seadme
muutmiest, valesti kasuta-
misest, väärkasutusest või
kasutamisest sobimatus
vooluvõrgus.

Kõik teenindustööd tuleb teostada 
Kitchenaidi kohalikus teenindusk-
eskuses. Lähima teeninduskeskuse 
andmete saamiseks pöörduge seadme 
müüja poole.

Home Decor OÜ
Tel. +372 555 09 561
Valukoja 7/2, Tallinn, 11415
info@kitchen.ee
www.kitchen.ee
www.facebook.com/KitchenAidEesti/
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