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  Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema.
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OHUTUSJUHISED

Tutvuge põhjalikult ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks!

Hoiatus: Juhendis sisalduvad ohutusabinõud ja juhised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja olukordasid. 
Kasutaja peab teadvustama, et terve mõistus, tähelepanu ja ettevaatus on faktorid, mida ei saa toodetesse 
integreerida. Seetõttu peab need faktorid tagama kasutaja seadme kasutamise ajal. Me ei vastutata 
transportimisel, mittenõuetekohasest kasutamisest, toitepinge kõikumisest või seadme mistahes osade 
vahetamisest või muutmisest põhjustatud kahjude eest.

Tulekahju või elektrilöögi riski eest kaitseks tuleb elektriseadmete kasutamisel rakendada põhilisi 
ettevaatusabinõusid, sealhulgas alljärgnevaid:

1. Veenduge, et toitevõrgu pinge vastab seadme andmesildil näidatud pingega ning, et pistikupesa on 
nõuetekohaselt maandatud. Toitevõrk peab olema paigaldatud vastavalt kehtivatele ohutusreeglitele.

2. Ärge kasutage kahjustatud toitejuhtmega elektrikannu. Kõik remondid, sealhulgas toitejuhtme 
asendused, teostatakse vastavas teeninduskeskuses! Ärge eemaldage seadme kaitsekatteid, see 
võib põhjustada elektrilööki!

3. Elektrilöögi ärahoidmiseks kaitske seadet otsese kokkupuutumise eest veega ja teiste vedelikega. Ärge 
sukeldage kannu vette või muu vedeliku sisse.

4. Ärge kasutage elektrikannu välistingimustes või niisketes keskkondades. Ärge puudutage toitejuhet või 
elektrikannu niiskete kätega. Elektrilöögi oht.

5. Ärge jätke toitevõrku ühendatud elektrikannu järelevalveta. Enne hoolduse teostamist ühendage 
toitejuhe vooluvõrgust lahti. Toitevõrgust lahtiühendamisel ärge tõmmake toitejuhtmest. Toitevõrgust 
lahtiühendamisel tõmmake pistikust.

6. Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ning ärge jätke seda teravatele servadele.
7. Kasutage ainult originaalseid tarvikuid.
8. Ärge jätke töötavat elektrikannu järelevalveta.
9. Erilist tähelepanu pöörake elektrikannu kasutamisel laste läheduses! Elektrilöögi eest kaitsmiseks ärge 

lubage lastel kasutada seadet iseseisvalt. Hoidke seadet lastele kättesaamatus asukohas. Ärge laske 
toitejuhtmel rippuda üle laua või töötasapinna serva.

10. Hoidke elektrikannu eemal kuumadest pindadest ja kuumuseallikatest (näiteks elektripliitidest).
11. Kasutage elektrikannu ainult vastavalt selle kasutusjuhendi juhistele. Valmistaja ei vastuta seadme 

mittenõuetekohasest kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest.
12. See seade on ettenähtud kasutamiseks koduses majapidamises ja muudes sarnastes kohtades, sealhulgas:

- kaupluste, büroode ja teiste töökohtade kööginurgad,
- põllumajanduses kasutatavad seadmed,
- seadmed, mida kasutavad hotellide, motellide ja teiste ööbimiskohtade külalised,
- majutuskohtades kasutatavad seadmed.

13. Seade ei ole ettenähtud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kes ei saa oma puudulike füüsiliste, 
sensoorsete või vaimsete võimete tõttu või ebapiisavate teadmiste või kogemuste tõttu seadet ohutult 
kasutada; kui nad ei ole järelevalve all või kui neile ei ole nende ohutuse eest vastutav isik selgitatud 
seadme ohutut kasutamist. Seadmega mängimise ärahoidmiseks on oluline tagada laste järelevalve.

ETTEVAATUST!  HOIDKE KOTTI LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS, KUNA ESINEB LÄMBUMISOHT.

Do not immerse in water! – Ärge sukeldage vette!

HOIATUS
1. Elektrikannu täitmiseks kasutage alati külma vett.
2. Veetase peab olema MAX (maksimaalne) ja MIN (minimaalne) tasemete vahel! 

Kuum vesi võib ületäidetud elektrikannu korral välja purskuda.
3. Enne elektrikannu aluselt eemaldamist lülitage elektrikann välja.
4. Veenduge alati, et kaas on nõuetekohaselt suletud.
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5. Alus ja elektrikann ei tohi olla niisked.
6. Kasutage elektrikannu alati koos originaalse alusega.
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SEADME KASUTAMINE
Enne esmakordset kasutamist keetke elektrikann kaks korda puhta veega läbi.
1. Täitke elektrikann veega. Vältige elektrikannu ületäitmist, jälgige taseme näidikut.
2. Asetage elektrikann alusele.
3. Lülitage seade sisse pärast toitejuhtme ühendamist toitevõrguga. ON (sees) tuli tähistab vee kuumutamist.
4. Pärast keemise algust lülitub elektrikann automaatselt välja.
5. Ühendage toitejuhe toitevõrgust lahti.
6. Vee väljakallamisel ärge avage elektrikannu kaant.

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE
Enne puhastamist ühendage toitejuhe alati toitevõrgust lahti!
Pühkige seadet väljast niiske lapiga ning seejärel pühkige kuivaks.
Katlakivifiltri saab puhastamise ajaks eemaldada. Katlakivi eemaldamiseks kasutage tavapäraselt 
kättesaadavaid aineid.
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TEHNILINE TEAVE
Maht 1 liiter
Roostevaba terasest korpus
Kaetud kuumutuselement
Ühenduspesa
Pöörlemine alusel 360° ulatuses
Automaatne väljalülitamine
Ülekuumenemise kaitse
Eemaldatav filter 
Sinine taustavalgustus

Nimipinge: 230 V ~ 50/60 Hz
Nimivõimsus: 1500 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)
Näidatud sümbol tootel või pakett tähendab, et toodet ei tohiks käidelda nagu olmejäätmeid. Viige toode 
elektri-ja elektroonikaseadmetele ettenähtud ringlussevõtupunkti. 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.

Teksti ja tehniliste parameetrite muutmise õigused on reserveeritud.
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