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OHUTUS 

 Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks. 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 mängida seadme ega selle pakendiga. Seadet ei tohi jätta töötama väikelaste 
ligidusse ilma järelevalveta.  

 Seadet tohib kasutada vaid juhendis ettenähtud kasutusotstarbel. Mistahes muu kasutamine 
või väärkasutamine võib kaasa tuua elektrilöögi saamise või tule-/ varakahjude ohu.  

 Seadet ei tohi jätta elektrikontakti ühendatuks, ilma järelevalveta.  
 Kõikvõimalikku seadme parandustööd tohib lasta teostada vaid seadme tootja poolt 

volitatud remondiettevõttes. Pöörduge vastava abiinfo saamiseks seadme edasimüüja poole 



 

 

 Ärge kasutage ega säilitage seadet õues ega niisketes / märgades keskkondades.  
 Seadet ei tohi kasutada sõidukites / veesõidukites.  
 Ärge kasutage seadmega koos muid lisaosi peale tootja poolt soovitatute. 
 Ärge kasutage seadet, kui seade tundub olevat ükskõik mis viisil kahjustunud või ei tööta 

õigesti – tagajärjeks võib olla elektrilöök, vigastus või muu kahju.  
 Kasutage seadet vaid seadme enda alusega. 
 Eemaldage seade vooluvõrgust, kui töötamisel peaks ilmnema mõni rike (ülekuumenemine, 

vee lekkimine). Ärge püüdke seadet ise parandada.  
 Kasutage seadet kindlal tasasel tööpinnal, mis kannatab vett ja mõnevõrra kuumust. Seadet 

ei tohi kasutada kaldega ja ebastabiilsel pinnal.  
 Seadet ei tohi paigutada kohta, kus materjalid ei kannata niiskust ega kuumust, sest 

seadmest eraldub töötamiselt teataval määral auru ja soojust.  
 Kasutamise ajal peab seadme kaugus olema vähemalt 20 cm ümbritsevate seinte, mööbli, 

kardinate vms esemeteni.  
 Süttimisohu tõttu ei tohi seade asuda tekstiiliga kaetud pinnal ega paberist alusel.  
 Seade ei tohi asuda liiga lähedal lauaservale.  
 Ärge paigutage seadet kuumust kiirgavate seadmete või küttekehade vahetusse lähedusse. 
 Seadet ei tohi jätta elektrikontakti ühendatuks ilma kasutamata.  
 Enne puhastamist või kui seadet ei kasutata, eemaldage pistik pistikupesast. 
 Ärge täitke kannu üle. Järgige kannu sisemuses olevat maksimaalse täitmise märgistust. 
 Ärge kuumutage kannu, kui see on tühi. Töötamisel peaks seadmes vähemalt 200 ml vett 

sees olema.  
 Kasutage veekeetjas vaid puhast joogivett. 
 Muid jooke ega toiduaineid sellesse veekeetjasse panna ei tohi.  
 Võõrkehi ei tohi seadme korpusesse panna.  
 Mistahes ebaõigest kasutamisest või käsitsemisest tulenenud kahjud või seadme defektid ei 

kuulu garantii alusel hüvitamisele.  
 Kaas on hõlpsasti avatav kaanelukustuse mõlema nupu samaaegsel vajutusel.  
 Ärge püüdke kaant jõuga avada.  
 Sulgege kaas alati enne veekeetja käivitamist.  
 Vältige abrasiivsete puhastusainete ja küürimistarvikute kasutamist seadme puhastamisel. 
 Seadet ei tohi puhastada söövitavate ainete ega pleegititega.  
 Ärge puhastage seadet teravate esemete ega kangete kemikaalidega.  
 Seadet ei tohi pesta nõudepesumasinas. 

 
  



 

 

SEADME OSAD 
Topeltseinaga vaakumkann 
Alus sisselülitusnupuga 
Sisselülitusnupp 
Temperatuurinupud 
+ / – 
Ekraan 
Soojashoidmise nupp 
 

 
 
TEHNILISED ANDMED 
Mudel: artikkel nr. 42426 Design Water Kettle Advanced Thermo veekeetja 
Toide: 220 - 240 V, 50/60 Hz, vähemalt 16 A 
Võimsustarve 1850 - 2200 W 
Toitejuhtme pikkus u. 100 cm 
Kaal u. 1.8 kg 
Mõõtmed: 
Alus 207 x 151 x 258 mm (laius x sügavus x kõrgus) 
Kann 170 x 203 x 50 mm (laius x sügavus x kõrgus) 
Maht 1,7 L. 

Tila 
Kaas valamislukustusega 
 
Kaane lukustuse nupud 
Valamislukustus 
 
Käepide  

Topeltseinaga kann 
 
Alus nuppudega 
 

Sisselülitusnupp 
 
Temperatuurinupud +/- 
 
Ekraan 
Soojashoidmisnupp 
 



 

 

See veekeetja kuumutab vett soovitud temperatuurini vahemikus 40°C kuni 100°C. Temperatuuri 
saavutamisel lülitub seade välja. Soojashoidmise funktsiooni abil saab soovitud veetemperatuuri kuni 
4 tunni vältel hoida. Alusel olevad nupud on puutetundlikud, juhtpaneel on kergesti puhastatav niiske 
pehme lapiga. 
Kui soovite vett lihtsalt keeta, vajutage ainult ON/OFF nupule.  
Kogu kuumutusprotsessi vältel kuvatakse tegelikku temperatuuri kannu ekraanil. Temperatuur on 
seadistatav vahemikus 40°C kuni 100°C, optimaalse temperatuuri valimiseks erinevatele jookidele. 
Temperatuur seadistatakse +/-nuppude abil. Soojashoidmise nupu vajutusel hoitakse vee 
temperatuuri kuni 4 tunni vältel valitud tasemel. 
 
ENNE ESIMEST KASUTAMIST 
Pakkige seade lahti ja veenduge, et see on kahjustusteta. Ärge eemaldage tüübisilti ega hoiatussilte. 
Kindlustage, et pakendi osi ei jääks seadme ümber. 
Enne esmakasutamist või pärast pikaaegset säilitamist kasutamatuna loputage kannu sisemus. 
Veekeetja juhe ei ole liiga pikk ning selle otstarbekaks paigutamiseks tööpinnal saab juhet 
maksimaalselt 1 tiiru võrra aluse põhja alla kerida. Ärge kerige juhet rohkem ringe, sest 
kokkukerituna võib juhe üle kuumeneda ja tekitada tuleohu. 
Täitke kann kuni maksimaalse märgistuseni puhta külma joogiveega. Lülitage seade sisse, et vesi 
keema läheks. Visake esimene keeduvesi ära. Jätke kann jahtuma ja loputage sisemus, seejärel on 
veekeetja kasutamisvalmis. 
 
KASUTAMINE 
Kannu kaane avamiseks vajutage lukustuse nuppudele. Täitke kann soovitud hulga külma joogiveega. 
Maksimaalne täitekogus 1,7 L. Pange kaas kannule peale ja vajutage, kuni kaas klõpsatades kinnitub. 
Veenduge, et nii kannu kui ka aluse välispind on puhas ja kuiv. Paigutage kann alusele. Ühendage 
seade vooluvõrku. Kostab helisignaal ja süttib ekraani valgustus. Valige sobiv funktsioon - kindel 
temperatuuritase või keetmine, samuti soojas hoidmine (soovi korral).  
Kuumutamise võib igal ajal katkestada, puudutades nuppu ON/OFF või tõstes kannu aluselt. Siis 
lülitub veekeetja välja ja ekraan kustub. 
Vee keetmiseks vajutage lihtsalt nuppu ON/OFF. Ekraanil kuvatakse hetketemperatuuri ja 
märguannet HEAT. Temperatuuri 100°C saavutamisel kostab helisignaal ja kuumutamine lõpeb. 
Kindla temperatuuri valimiseks kasutage nuppe +/-. Iga puutega kaasneb helisignaal. Seadistatud 
temperatuur vilgub ekraanil 3 korda, seejärel algab kuumutamine soovitud tasemele. Ekraanil 
kuvatakse hetketemperatuuri ja märguannet HEAT. Soovitud temperatuuri saab iga hetk muuta. 
Selleks kasutage nuppe +/-. Temperatuurini jõudes lülitub kuumutamine automaatselt välja. Ekraan 
kuvab temperatuuri umbes 30 sekundi vältel, siis kustub ekraan.  
Veetemperatuuri saab iga hetk ekraanilt näha, puudutades lühidalt mistahes nuppu. 
 
SOOJASHOIDMISE FAAS 
Puudutage soojashoidmise nuppu, ekraanil kuvatakse WARM. Nuppude +/- vajutusel saate valida 
temperatuuri, mille juures vett soojana hoitakse. Seadistus vilgub ekraanil 3 korda.  
Vee kuumutamine algab ja ekraan kuvab teadet HEAT. Temperatuurini jõudes lülitub kuumutamine 
välja. Veekeetja säilitab seadistatud temperatuuri ja lülitab kuumutuselementi sisse ja välja vastavalt 
sellele, kuidas vesi jahtub ja kuumeneb, kuni 4 h vältel. 
 
PUHASTAMINE  
Veekeetja sisemust tuleb aegajalt loputada ja vahel teostada katlakivi eemaldamine. Pühkige seadme 
välispinda niiske pehme lapiga, vajadusel kasutades lahjat pesuainelahust. Loputage, kuivatage. Ärge 
kasutage kangeid või söövitavaid kemikaale seadme puhastamiseks. 
Katlakivi eemaldamiseks kasutage äädikalahust vahekorras 0,5 L äädikat : 1,2 L vett. Võib kasutada ka 
veekeetjate-kohvimasinate spetsiaalset katlakivieemaldit.  



 

 

Kallake lahus kannu, et kogu katlakivi oleks lahusega kaetud. Sulgege kaas, valige veetemperatuuriks 
60°C ning oodake vee kuumenemise ja seadme väljalülitumiseni. Võtke pistik elektrikontaktist ja 
jätke lahus mitmeks tunniks kannu seisma, kannu kaas suletuna. Tühjendage kann ja loputage 
hoolikalt puhta veega. Täitke kann maksimumini puhta veega ja keetke üks kord, seejärel kallake vesi 
ära. Loputage veelkord. Korrake puhta veega keetmist, kuni äädikalõhna pole kannus enam tunda. 
 
KESKKONNAKAITSE 
Seade tuleb käidelda vastavalt nõuetele, mis puudutavad elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemist 

peale nende kasutusaja lõppemist. Kui seadmed satuvad prügimäele või loodusesse, võivad 
seadmetes sisalduvad kahjulikud ained lekkida põhjavette ja jõuda toiduahelasse, 
põhjustades kahju loodusele ja inimtervisele.  
Ärge visake elektriseadmeid sortimata olmejäätmetesse, kasutage jäätmekäitlusettevõtete 
kogumispunkte vanade seadmete äraandmiseks. Võtke ühendust kohaliku 

jäätmekäitlusettevõttega rohkema info saamiseks. 
Piirkonna jäätmekäitlusvõimaluste infot saab ka kohalikelt omavalitsustelt.  
 
Info ja järelteenindus 
Rohkem infot võib leida veebiaadressil www.gastroback.de Tootja tehniline tugi: +49 (0)4165/22 25-0 
või e-mail: info@gastroback.de. 


