
 

 

VEEKEETJA 

 AWK300 

 KASUTUSJUHEND 

OHUTUS 

• Lugege käesolevat juhendit hoolikalt ja hoidke juhend alles edaspidiseks.  

• Kasutage seadet vastavalt kasutusotstarbele.  

• Seadet võivad kasutada lapsed ja isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse või vaimse 

võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult 

kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas 

ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

• Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui neid selles tegevuses ei juhendata 

vastutusvõimelise täiskasvanu poolt. Lastel ei tohi lubada seadmega mängida.  

• Laske seadet parandada vaid spetsialistil. Ärge proovige seadet ise parandada.  

• Seadme osad kuumenevad kasutamisel. Põletusoht!  

• Veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed on seadme tüübisildil kirjas olevate 

andmetega vastavuses. Ärge laske voolujuhtmel üle lauaäärte rippuda.  

• Seade tuleb ühendada pistikusse, mis on varustatud maandusega.  

• Võtke alati seadme pistik pistikupesast välja ajaks, mil seadet ei kasutata.  

• Ärge eemaldage pistikut vooluvõrgust juhetpidi tirides, vaid võtke kinni pistikust.  

• Ärge kasutage seadet, kui seadme voolujuhe on kahjustunud. Kahjustatud voolujuhe tuleb 

lasta välja vahetada volitatud remondiettevõttes.  

• Kasutades pikendusjuhet, veenduge, et pikendusjuhe on täiel määral lahti keritud. Kasutada 

võib vaid neid pikendusjuhtmeid, mille võimsusnäitajad taluvad seadme võimsuskoormust. 

• Seadme osad kuumenevad kasutamisel. Põletusoht!  

• Seadme ümber tuleb jätta piisavalt vaba ruumi kuumuse eraldumiseks, et vältida tuleohtu. 

• Veenduge, et seade poleks liiga ligidal süttivatele / sulavatele materjalidele.  

• Seadet ei tohi millegagi kinni katta. 

• Seadet ei tohi asetada kuumadele pindadele. Voolujuhe ega pistik ei tohi sattuda kontakti 

kuumade pindadega ega lahtise tulega. 

• Kindlustage, et seade, selle voolujuhe ega pistik ei satuks kontakti vee ega vedelikega.  

• Asetage seade stabiilsele, lamedale aluspinnale, kus pole ohtu seadme allakukkumiseks.  

• Seadet puudutades peavad kasutaja käed olema kuivad. Seadet ei tohi kasutada õues ega 

niisketes ruumides.  

• Mistahes rikke korral, samuti enne puhastamist või seadme säilitusele ära paigutamist 

eemaldage seade vooluvõrgust.  

• Ärge puudutage seadet, kui see mingil põhjusel kukub vette või muusse vedelikku! 

Eemaldage seade viivitamatult vooluvõrgust. Ärge kasutage seadet, mis on märjaks saanud. 

• Seadet ei tohi vooluvõrku ühendada välise taimeri vahendusel. 

• Kannu täitmiseks tuleb see tõsta aluselt ja kraaniveega täita. Vältige kannu maksimaalse 

täitemärgistuse ületamist. 

• Ärge lülitage kannu sisse tühjana. Kallake kannu ainult külma vett. 

• Keetmisel peab kannu kaas olema suletud. Ärge avage kaant, kui keev vesi alles mullitab. 

• Kannus ei tohi kasutada muid vedelikke peale vee. 

• Kannus peab olema keetmiseks vähemalt 0,5 liitrit vett. 

• Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes, mitte ärieesmärgil. 



 

 

SEADME OSAD 

1. Kann 

2. Veetaseme näit 

3. Kaas 

4. Kaane avamise nupp 

5. Sang 

6. Sisse-/väljalülitusnupp märgutulega 

7. Kannu tila 

8. Alus 

9. Toitejuhe pistikuga 

 

ENNE ESMAKASUTAMIST 

Uus kann tuleks enne kasutamist kolmel korral täita 

puhta joogiveega, keeta vesi läbi ja kann tühjendada. 

Esimesele keeduveele võib lisada ka tilga äädikat. 

 

KASUTAMINE 

Hoidke kannu tilaga endast eemale. Avage kaas. 

Täitke kann veega (vähemalt poole liitri ulatuses ja mitte üle 1,7 liitri). Ärge kunagi täitke kannu üle 

maksimaalse veetaseme märgistuse. Muul juhul võib keev vesi kannust välja pritsida.  

Sulgege kaas, ühendage seadme pistik elektrikontakti. Vajutage sisselülitusnupp alla. Märgutuli 

süttib. Kann on nüüd sisse lülitatud ja vesi hakkab kuumenema.  

Pärast vee keemaminekut lülitub kann paari sekundi jooksul välja. Lüliti märgutuli kustub. Tõstke 

kann aluselt, hoides sangast ja kallake vett tila kaudu välja, kuhu vaja. Ettevaatust kuuma vee ja 

veeauruga! 

Kui soovite vee kuumutamist ilma, et see keema läheks, saab kannu igal ajal lülitist välja lülitada. 

Eemaldage pistik seinakontaktist, kui seade ei ole parajasti kasutusel.  

Ohutussüsteem lülitab kannu välja, kui kannu püütakse ilma veeta või liiga vähese veega sisse 

lülitada. Ülekuumenemise korral laske kannul enne uut kasutamist 10 minuti vältel jahtuda. 

 

PUHASTAMINE 

Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske täielikult jahtuda. Puhastage kannu niiske lapiga. Seadet ei 

tohi kasta vette /vedelikesse Ärge peske seadet nõudepesumasinas. Aluse ja kannu ühendusklemmid 

ei tohi saada märjaks. 

Kui kannu sisemus näib muutvat värvi, peske sisemust niiske lapi ja söögisoodaga. Puhastamise järel 

loputage kann väga põhjalikult. Ärge kunagi kasutage söövitavaid või abrasiivseid puhastusaineid, 

samuti mitte teravaid esemeid seadme puhastamiseks. 

 

KATLAKIVI EEMALDAMINE 

Veega kokkupuutuvatel osadel ladestub ajapikku katlakivi. Seetõttu tuleb katlakivi regulaarselt 

eemaldada. Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske täielikult jahtuda. Täitke kann maksimumini 

äädikalahusega, laske keema tõusta. Lülitage kann välja ja laske äädikalahusel kannus mõnd aega 

seista. Kallake äädikalahus ära, täitke puhta joogiveega maksimumini ja laske keema minna. 

Tühjendage kann. Korrake puhta veega loputamist kaks korda.  

Kannu katlakivieemaldust ei tohi teostada ammoniaagi ega seda sisaldavate ainete abil. Oht 

tervisele! Kasutage katlakivi eemaldamiseks vaid äädikalahust või kaubanduses müüdavaid 

spetsiaalseid katlakivieemaldajaid kohvimasinatele-veekeetjatele. 

  



 

 

KESKKONNAKAITSE 

Pakkematerjalid tuleb visata vastavatesse kogumiskonteineritessse. Ärge visake 

elektriseadmeid ega nende osi olmejäätmete hulka, vaid toimetage jäätmekäitlusettevõtte 

kogumispunkti. Seade sisaldab taaskasutatavaid materjale. Keskkonna ja inimtervise 

säästmiseks toimetage seade nõuetekohaselt kogumispunkti, kus organiseeritakse vana seadme 

käitlemine ja ringlussevõtt. Teabe saamiseks jäätmekäitlusettevõtete kohta pöörduge kohaliku 

omavalitsuse ametnike poole. 

 

GARANTIITINGIMUSED 

Tootja tagab, et seadmel on 60 kuu pikkune (alates ostukuupäevast) tootmis- või materjalidefektide 

garantii, kui täidetud on allpooltoodud tingimused. Garantiiperioodil on töö- ja materjalikulud 

seadme remondile garantiitingimustel tasuta. Garantiiremont ei pikenda garantiiperioodi. 

Maaletooja saab automaatselt seadme mistahes defektse osa omanikuks, kui see osa 

garantiiremondi käigus välja vahetatakse (kehtib ka kogu defektse seadme välja vahetamisel). Kõik 

garantiinõuded tuleb tõendada algupärase ostudokumendiga. Garantiinõuded tuleb esitada 

edasimüüjale, kust seade osteti või maaletoojale. Garantii väljastatakse ainuisikuliselt esmasele 

ostjale ja seda ei saa edasi anda. Garantii ei laiene tootele vigade puhul, mille on põhjustanud: 

• Õnnetused, vale kasutamine, kulumine ja / või hooletus. 

• Vale paigaldus ja / või kasutamine, mis on vastuolus kehtivate õiguslike, tehniliste või 

ohutuse reeglitega. 

• Ühendamine sellisesse vooluvõrku, mis ei ole vastavuses seadme tüübisildil toodud 

andmetega. 

• Volitamata modifikatsioonid. 

• Kolmandate osapoolte poolt teostatud remont. 

• Hooletu transport, e. ilma sobiva pakendi või kaitseta. 

Käesoleva garantii raames ei võeta nõudeid arvesse, kui kahju on tekkinud: 

• Transpordi käigus. 

• Seadme seerianumbri eemaldamisel või muutmisel. 

Garantii ei laiene ka voolujuhtmele, valgusti pirnidele ega klaasist detailidele. 

Käesoleva garantii raames võetakse arvesse vaid neid nõudeid, mis esitatakse vigaste detailide 

parandamiseks või väljavahetamiseks. Maaletootja ei ole vastutav mistahes kadude või kahjude eest, 

mis kaudselt või otseselt on tulenenud maaletooja poolt imporditud seadmest. Garantiinõudega võib 

pöörduda seadme edasimüüja poole, kellelt seade on ostetud. Bestron pakub ka võimalust saata 

seade otse enda hooldusettevõttesse. Ärge saatke seadet ilma eelneva kokkuleppeta. Pakki ei 

pruugita vastu võtta ja mistahes saatekulud jäävad saatja kanda. Võtke ühendust tootja 

hooldusettevõttega ja saate sealt täpsemad juhised.  

Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks ärieesmärgil. 

 

GARANTII JA HOOLDUS 

Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja 

kasutamisjuhendi eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

Garantii kehtib 2 aastat. 

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

 


