
 

 

 
VEEKEETJA 42329 DESIGN 

 KASUTUSJUHEND 
 

 
 
OHUTUS 

 Seadet võivad kasutada vähemalt kooliealised lapsed ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 
sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 
ohutult kasutada, ainult juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise 
kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei 
tohi seadmega mängida.  

 Keev vesi võib kannu ületäitmise korral seadmest välja pritsida. 
 Vältige vee sattumist veekeetja alusel olevale elektriühendusele. 
 Seade on ette nähtud kasutamiseks vaid koduses majapidamises, mitte mobiilsetes üksustes 

(nt. bussid / autosuvilad/veesõidukid). Ärge kasutage ega säilitage seadet õues ega niisketes 
/ märgades keskkondades.  

 Kasutage seadet vaid seadme enda alusega. 
 Seadet tuleb regulaarselt kontrollida rikete või kahjustuste suhtes. Ärge kasutage seadet, kui 

leiate selle osadelt kahjustusi või ilmneb häireid seadme töös.  
 Eemaldage rikke korral seade viivitamatult vooluvõrgust. Pöörduge tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse seadme kontrollimiseks ja parandamiseks.  
 Ärge püüdke seadet ise parandada.  
 Ärge paigutage seadet kuumust kiirgavate seadmete või küttekehade vahetusse lähedusse.  
 Süttimisohu tõttu ei tohi seade asuda tekstiiliga kaetud pinnal ega paberist alusel. Tööpind, 

millel seade töötab, peab olema vastupidav kuumusele ja niiskusele.  



 

 

 Jätke umbes 1 m vaba ruumi töötava seadme kohale ja vähemalt 20 cm vaba ruumi 
ümberringi.  

 Kasutage seadmes vaid puhast joogivett. Ärge pange seadmesse muid vedelikke, lisaaineid 
ega jooke.  

 Täitke seade veega alati minimaalse ja maksimaalse täitmisvahemiku alal (0,2-1 L). Tühja 
veekeetjat ei tohi sisse lülitada.  

 Hoidke töötava kannu kaas kinni. 
 
TEHNILISED ANDMED  
Artikkel nr. 42329, veekeetja Design Pour Over Advanced 
Toide: 220 - 240 V ~, 50 - 60 Hz, vähemalt 16 A 
Võimsustarve maksimaalselt: 1200 W 
Toitejuhe 75 cm 
Kaal u. 1.45 kg 
Mõõtmed 
Kann 290 x 150 x 180 mm 
alus 190 x 210 x 45 mm 
Maht, min. 0.2 L (200 ml) 
maks. 1.0 L (1000 ml) 
Temperatuurivahemik 40 - 100 °C 
Automaatne väljalülitumine ilma soojas hoidmiseta 
6,5 min 
Soojas hoidmine kuni 2 h 
 
SEADME OSAD 
1 Kaas 
2 Auruavad 
3 1.0 L teraskann, kuumusest isoleeritud 
käepidemega 
4 Toite ühendus alusel 
5 Alus, juhtme ja juhtpaneeliga 
6 Juhtpaneel 
7 Sisse-/ väljalülitamisnupp 
8 Keetmisnupp BOIL  
9 Soojas hoidmise nupp (2h)  
10 Temperatuurivaliku nupud +/- 
11 Ekraan 
12 Keetmise sümbol 
13 Soojas hoidmise sümbol (kui funktsioon on aktiivne)  
14 Vee tegelik temperatuur 
15 Määratud temperatuur 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KIRJELDUS JA KASUTAMINE 
See veekeetja kuumutab ja keedab puhta joogivee, temperatuurivahemikus 40 °C kuni 100 °C. 
Enne esmakasutamist või pärast pikaaegset hoiustamist loputage seadme sisemus.  
Täitke kann 1 L puhta kraaniveega. Laske seadmel kuumutada vesi funktsiooniga BOIL. Visake 
esimene keeduvesi ära ja loputage seade. Seejärel on veekeetja kasutamisvalmis.   
Iga kuumutustsüklit saab alati katkestada nupu ON/OFF vajutusega.  
Kann on juhtmevaba, ühendub toitega aluse kaudu ning on alusel igas suunas vabalt pööratav. 
Termostaat kindlustab turvalisuse.  Vee täpset valamist hõlbustab kannu pikk peenike tila.  
Tänu lekkekindlale kaanele ei jookse vesi kaane vahelt välja, kui kannu valamiseks kallutatakse.  
LED ekraan osutab tegelikule veetemperatuurile, määratud temperatuurile ja hetkel valitud 
funktsioonile.  
Helisignaal kostab nuppe vajutades ja siis, kui valitud temperatuur on saavutatud.  
Vee keetmine toimub BOIL nupu vajutusel. Kuumutamine katkeb siis, kui vee temperatuur on 100°C. 
Temperatuuri määramine: valige mistahes temperatuur vahemikus 40 °C kuni 99 °C kraadi. 
Kuumutamine katkeb, kui soovitud temperatuur on saavutatud. 
Soojas hoidmiseks määrake pärast KEEP WARM nupu vajutust temperatuur, mille juures soovite vett 
soojana hoida, vahemikus 40°C kuni 99°C. Veekeetja hoiab valitud temperatuuri 2 tunni vältel. 
Veekeetja võib kuni 5 minutiks aluselt eemaldada ilma, et soojashoidmise funktsioon tühistuks. 
 
Seade lülitub välja automaatselt siis, kui kann tõstetakse kuumutamise ajal aluselt või kui soovitud 
temperatuur on saavutatud ja ei ole valitud soojas hoidmist; samuti 2 tunni möödumisel pärast 
sisselülitamist (soojas hoidmisega) või kui kann on eemaldatud rohkem kui 5 minutiks aluselt (soojas 
hoidmisega). 
Ekraani ja nuppude valgus hämardub umbes  6 minuti möödudes, säästes sellega energiat. Kui seade 
on 10 minutit olnud tegevusetus olekus, lülitub see välja ja helisignaal annab märku, et seadme võiks 
vooluvõrgust eemaldada. 
Et seadme kasutusiga oleks pikk, vältige seadme sisselülitamist ilma veeta. Kui kogemata nõnda siiski 
juhtub, soovitame kannu kohe külma vett sisse valada. Jätke seade jahtuma.  
Töötamisel peaks kannus vähemalt 200 ml vett sees olema. Kui vett hoitakse kõrgel temperatuuril 
kaua soojana, tuleb veenduda, et vesi ei aurustuks. Vajadusel valage vett juurde. 
 
PUHASTAMINE 
Jätke seade enne puhastamist jahtuma. Loputage kannu sisemust puhta veega. Kannu sisemust võib 
puhastada pehme nailonharja või pehme lapiga. Kaant võib pesta nõudepesuainega, voolava vee all. 
Puhastage seadme välispind, alus ja juhe niiske (mitte tilkuvalt märja) lapi abil. Kuivatage kõik osad ja 
jätke õhu kätte pooleks tunniks kuivama. 
 
KESKKONNAKAITSE  

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega muul juhul visata olmejäätmete sekka. Toimetage 
mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Juuresolev sümbol 
seadmel või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme käitlemisele. Seade 
sisaldab taaskasutatavaid materjale. Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlusse 

toimetamisega panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet 
käitlemisasutuste kohta kohalikelt omavalitsustelt. 


