
KUUMA VEE APARAAT 
 KAWD100FBK 

 KASUTUSJUHEND 

 
 
KAWD100FBK on kuuma vee aparaat, mis võimaldab kiiresti kuuma joogi jaoks vett saada. 
Kasutage seadet vaid siseruumides.  
Ärge kasutage seda seadet äriotstarbel. Seadet ei tohi modifitseerida – see on ebaturvaline, võib 
seadme rikkuda ja selle tulemusel tühistub tootja antud garantii seadmele.  
Seadet tohib kasutada koduses majapidamises ja tingimustes, mis kodusele kasutamisele sarnanevad 
– kontor, majutusasutuse kliendiruum, talumajapidamine vms. 
Seadet tohivad kasutada kooliealised lapsed ning isikud, kellele seadme kasutamine mingi puude 
tõttu on raskendatud – vaid juhul, kui neid on seadme turvalise kasutamise osas juhendatud ja nad 
mõistavad seadme kasutamisega seotud ohtusid.  
Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalve ja juhendamiseta 
puhastada. 
 
TEHNILINE TEAVE 

Toode  Kuuma vee jaotur 
Artikkel KAWD100FBK 
Mõõtmed 240 x 140 x 300 mm 
Kaal 1595 g 
Toide 220 - 240 VAC / 50/60 Hz 
Võimsustarve 2200 - 2600 W 
Energiatarbimine valmisolekurežiimis 0.5 W 
Vee mahutavus 0.5 - 2.5 L 

 
 



SEADME OSAD (joonis A) 
 

 
1 Sisse- ja väljalülitusnupp 
2 Oleku LED märgutuli 
3 Tila 
4 Alglülitusava 
5 Tilgaaluse kinnitused 
6 Tilgaaluse pealisplaat 
7 Tilgaalus 

8 Veepaagi kaas 
9 Veepaak 
10 Veetaseme näidik 
11 Toitejuhe 
12 Äravoolu peataja 
13 Korpuse alumise osa kate 
14 Alglülituse võti 

 
 
 
 
 
 
 
 
OHUTUS 



 Kindlustage, et kasutajad tutvuks juhendiga enne seadme kasutuselevõttu. Hoidke juhendit 
alles edaspidiseks.  

 Kasutage seadet vaid vastavalt juhendis sisalduvatele juhistele.  
 Ärge kasutage seadet, kui seade on kahjustunud või vigane.  
 Vältige seadme mehaanilist vigastamist ja mahapillamist. Mistahes rikke / vea ilmnemisel 

tuleb seade kohe eemaldada elektrikontaktist ja seadet mitte enam kasutada.  
 Kahjustatud / vigast seadet tohib lasta parandada vaid tootja poolt volitatud 

remondiettevõttes. Pöörduge vastavasisulise teabe saamiseks seadme edasimüüja poole.  
 Seade tuleb ühendada vaid maandusega varustatud elektrikontakti.  
 Vältige seadme juhtme mehaanilist vigastamist, ärge kunagi eemaldage seadet 

elektrikontaktist juhtmest tõmmates, vaid võtke kinni pistikust.  
 Ärge laske toitejuhtmel kuumade pindadega kokku puutuda.  
 Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte, lahtise tule ligidusse ega mingi kuumust 

kiirgava seadme lähedusse.   
 Ärge kastke seadet vette, ärge peske seadet nõudepesumasinas.  
 Vee laskmise ajal ärge avage seadme paagi kaant.  
 Eemaldage seadme pistik elektrikontaktist enne, kui hakkate seadet puhastama ja ajaks, mil 

seadet ei kasutata.  
 Väikelaste ligipääsu seadmele tuleb piirata. Tuleb olla väga tähelepanelik, kui seadme 

ligiduses viibivad lapsed. Ärge lubage mitte kellelgi seadmega mängida.  
 Seadet ei tohi liigutada siis, kui seade parajasti töötab.  
 Seadme pinnad võivad kasutamise ajal kuumeneda ning seetõttu tuleb seadme puudutamisel 

olla ettevaatlik.  
 Täitke seadme veepaak vähemalt miinimum-märgistuseni, aga mitte üle maksimum-

märgistuse.  
 
ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA 
Puhastage seadet niiske lapiga. Asetage seade seisma kindlale töötasapinnale. Ühendage toitejuhtme 
pistik elektrikontakti.  
Enne kõige esimest kasutuskorda teostage kaks veekuumutamise täistsüklit, et masina sisemus saaks 
päris puhtaks. 
 
VEEPAAGI TÄITMINE  
1. Võtke lahti veepaagi kaas. 
2. Täitke veepaak puhta joogiveega kuni veepaagi maksimaalse märgistuseni. 
Ärge kunagi täitke veepaaki üle maksimum- aga mitte ka alla miinimum-märgistuse. Vältige vee 
sattumist seadme väliskorpusele või mujale peale veepaagi sisemuse. 
3. Sulgege veepaagi kaas. 
 
VEE LASKMINE VEEJAOTURIST 
Veepaagi kaant ei tohi avada samal ajal, kui jaoturist vett lastakse. 
Oleku märguande LED tuluke 2 vilgub sinise ja rohelisena, kui paagist on vesi otsa saamas ja veetase 
on alla miinimum-märgistuse. Veenduge, et paagis oleks piisavalt vett. 
1. Paigutage veejaoturi tila alla sobiv anum (tass, kruus). 
2. Valige kahe võimaluse vahel: 
A. Toksates nupule 1 ühel korral, lastakse veejaoturist 200 ml kuuma vett. Märgutuli 2 põleb sinisena. 



B. Toksates nupule 1 kahel korral, lastakse veejaoturist vett seni, kuni veevoolu ise peatate. 
Märgutuli 2 põleb rohelisena. 
3. Et veevoolu käsitsi peatada, vajutage nupule 1. 
 
TILGAALUSE TÜHJENDAMINE 
1. Et masin püsiks stabiilsena, toetage ühe käega masinat pealt. 
2. Tõstke teise käega tilgaalust 7 ülespoole. 
3. Võtke tilgaaluse pealt ära kate 6. 
4. Tühjendage tilgaalus 7 sellesse kogunenud veest. 
5. Pange tilgaaluse kate 6 tagasi tilgaalusele 7. 
6. Paigutage tilgaalus 7 tagasi seadme külge. 
Kui täidetakse väiksemaid tasse, siis kinnitage tilgaalus vastavate kinnituste najale seadme küljes, 
kõrgemale positsioonile. Niimoodi väldite kuuma vee laialipritsimist. 
 
ALGLÜLITAMINE 
Sisestage alglülitusvõti 14 alglülituse avasse 4. Toimub masina alglülitamine. 
 
KATLAKIVI EEMALDAMINE 
1. Võtke lahti veepaagi kaas. 
2. Kallake veepaaki 100 ml äädikat. 
3. Lisage veepaaki puhast vett kuni maksimaalse märgistuseni. 
4. Sulgege veepaagi kaas ja paigutage äravoolava vee jaoks mõistliku suurusega anum veetila alla. 
5. Vajutage kahel korral nuppu 1. 
6. Kui vesi on seadmest välja jooksnud, visake ära äädikavesi ja avage uuesti veepaagi kaas. 
7. Täitke veepaak kuni maksimum-märgistuseni puhta joogiveega. 
8. Sulgege veepaagi kaas 
9. Vajutage taas kahel korral nuppu 1. 
10. Korrake punktides 6 - 9 kirjeldatud tegevusi, kuni paagis enam äädikalõhna tunda ei ole. 
 


