
 

 

 

RETRO-VEEKEETJA W1 KASUTUSJUHEND 
Hea klient,  

Täname, et olete ostnud selle toote! Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi enne, kui seadme 

kasutusele võtate. Hoidke juhend alles ka tulevikus lugemiseks. Kui seade antakse edasi uuele 

omanikule, tuleks koos seadmega kaasa anda ka juhend. Järgige juhendis toodud juhiseid, et 

seadme kasutamine oleks meeldiv ja ohutu.  

• Kontrollige enne kasutuselevõtmist, et seadmel poleks silmaga nähtavaid kahjustusi. 

Mistahes kahjustuse leidmisel ei tohiks seadet kasutusele võtta, vaid pöörduda seadme 

edasimüüja poole.  

• Elektriühendus (ühendamiseks kasutatav seinakontakt ja vooluring) peavad olema 

paigaldatud nõuetekohaselt, professionaalse elektripaigaldaja poolt.  

• Mistahes elektrikomponentide ümberehitust elektri tarbimiskohas tuleb lasta teostada 

professionaalsel elektripaigaldajal.  

• Seade on ette nähtud vaid erakasutamiseks. Seadme kasutamiseesmärk on vee keetmine 

koduses majapidamises, siseruumides. Seadet ei tohi kasutada välistingimustes ega 

ärieesmärgil.  

• Seadet kasutavaid isikuid tuleb tutvustada kasutusjuhendis sisalduvate juhistega.  

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast 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 tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi omapead teostada seadme puhastamist ja 

katlakivieemaldust.  

• Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku, kui seade ise või selle voolujuhe on kahjustatud. Ärge 

proovige seadet ise parandada. Mistahes rikke või häire korral seadme töös tuleks pöörduda 

tootja volitatud remondiettevõttesse.  

• Vaid tootja poolt volitatud remondiettevõtte tehnikud tohivad vahetada seadme juhet. 

• Seadet tohib kasutada üksnes seadme enda alusega koos. Ärge kasutage selle seadmega koos 

mistahes muu veekeetja alust, isegi kui see tundub sobivat. Tulekahju, elektrilöögi, isiku- ja 

varakahju oht! 

• Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! 

• Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku, enne kui kõik pakendi osad on seadme küljest, seest ja 

ümbert eemaldatud.  

• Kasutage seadet ainult 220 – 240 V toitel, 50 Hz sagedusega.  

• Ühendamiseks kasutatav elektripistik peab olema maandatud. Seade tuleb maandada. 

• Veenduge, et elektritarbimiskoha vooluvõrgu näitajad oleks seadme tüübisildi andmetega 

vastavuses.  

• Kodune vooluvõrk peab olema kaitstud kaitsmega / katkestuslülitiga.  

• Kui seadet parajasti ei kasutata, eemaldage selle pistik elektrikontaktist.  

• Toitejuhe ei tohi seadme korpusega kokku puutuda, kui seade on parajasti kuum.  



 

 

• Ärge käivitage veekeetjat, kui selles pole vett sees. Ülekuumenemiskaitse lülitab seadme 

välja. Sel juhul tuleb seade eemaldada vooluvõrgust ja lasta täielikult maha jahtuda enne uut 

kasutamist. 

• Asetage seade siledale töötasapinnale. Ärge asetage veekeetjat töötama kaldpinnale.  

• Ärge asetage seadet metallist töötasapinnale.  

• Seade ei või asuda kuumust kiirgavate seadmete kuumuskiirguse mõju all (pliit, ahi).  

• Ärge täitke veekeetjat üle! Veetase peab jääma veetaseme näidu aknas miinimum- ja 

maksimummärgistuse vahele.  

• Ärge kastke juhet, pistikut, alust ega kannu ennast vette ega muusse vedelikku. Alus ja kannu 

välispind ei või märjaks saada.  

• Ärge soojendage kannus kunagi mingit muud vedelikku peale vee.  

• Lülitage seade välja enne aluselt tõstmist.  

• Ärge puutuge seadme pistikut märgade kätega.  

• Seadet ei tohi ümber ehitada.  

• Enne puhastamist ja hooldust tuleb seade eemaldada pistikupesast.  

• Seade ei või saada märjaks ega olla ilmastikutingimuste meelevallas.  

• Ärge puutuge korpust, kui see on kuum. Olge ettevaatlik kannu käsitsedes, nii kuuma vee kui 

ka auru tõttu. Hoidke kannu vaid käepidemest.  

• Ärge avage kannu kaant, kui vesi on alles keemas. Kaas peab enne seadme käivitamist olema 

suletud. 

• Ärge kasutage seadet ilma korralikult paigaldatud katlakivifiltrita.  

• Seade on varustatud ülekuumenemiskaitsmega. Üle kuumenedes lülitub seade automaatselt 

välja, nt. kui unustatakse kannu vett lisamast. 

 

SEADME OSAD  

1 Tila  

2 Kaas 

3 käepide  

4 Veetaseme näit 

5 ON/OFF lüliti  

6 Alus  

 

KASUTUSELE VÕTMINE 

Enne kasutamist joogi valmistamiseks 

soovitame kannus mõned korrad keeta 

puhast joogivett ja see vesi ära kallata. 

Avage kaas ja täitke kann värske ja 

külma joogiveega, sulgege kaas.  

Veetase peab jääma maksimum- ja 

miinimummärgistuse vahele, mitte üle 

ega alla selle. Vastasel juhul võib rakenduda ülekuumenemiskaitse või vesi keema tõustes kannust 

välja pritsida. Asetage kann alusele ja ühendage pistik vooluvõrku. Kann peab paiknema nii, et selle 

tilast tulev aur ei kõrvetaks kedagi ega satuks otse materjalidele, mis niiskust ei kannata.  

Vajutage lüliti alla - süttib märgutuli. Ärge võtke kaant seadme töötamise ajal lahti.  

Vee keema tõustes lülitub seade automaatselt välja, lüliti hüppab üla-asendisse. Kustub märgutuli. 

Alati võib seadme ka ise välja lülitada. Võtke kann aluselt ja kasutage keedetud vett. 

 



 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Hoiatus: enne puhastamist ja katlakivi eemaldamist laske seadmel jahtuda.  

Ärge kastke juhet, pistikut, alust ega kannu ennast vette ega muusse vedelikku. Kannu, alust ja muid 

väliseid osi puhastage niiske lapiga, kuivatage hoolikalt kuiva lapiga. Ärge kasutage selleks terasvilla, 

abrasiivaineid ega lahusteid.  

Katlakivi tuleks eemaldada regulaarselt. Katlakivieemalduse sagedus sõltub kasutatava vee 

karedusest ja kannu kasutamise sagedusest. Kasutage spetsiaalset veekeetjate /kohvimasinate 

katlakivieemaldusvahendit, vastavalt katlakivieemaldusvahendi tootja juhistele. Loputage kann peale 

katlakivi eemaldamist puhta joogiveega mitu korda. 

Enne filtri eemaldamist peab seade olema välja lülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust. Laske seadmel 

jahtuda. Eemaldage seade vooluvõrgust. Pärast eemaldamist võib filtri voolava vee ja harjakese abil 

puhastada. Pange filter tagasi oma kohale.  

Toitejuhtme liigpika osa saab kerida kannu aluse põhja alla.  

 

KESKKONNAKAITSE 

Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht!  

Vananenud ja kasutuskõlbmatud elektriseadmed tuleb toimetada nõuetekohasele käitlusele 

jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkti. 

Vältige seadme kokkupuudet lahtise tulega. 

Seadme pakendi osad võib visata vastavatesse kogumiskonteineritesse. Täpsemat teavet 

jäätmekäitluse kohta saab kohalikust omavalitsusest. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Tüüp: retrostiilis veekeetja 

Materjal: roostevaba teras ja kroom 

Maksimaalne / minimaalne mahutavus: 1,7 / 0,5 L 

Kuumuti: kaetud küttekeha 

Ohutuslüliti: Strix-tüüpi 

Võimsuskoormus: 1850 – 2200W 

Toitepinge ja sagedus: 220-240 V/50 Hz 

Kannu sisemus: roostevaba teras 

Alus 360 kraadise pöördühendusega 

Kuivakskeemise kaitse ja ülekuumenemiskaitse 

Automaatväljalülitus 

Märgutuli 

Veetaseme näit 

Eemaldatav katlakivifilter 

  



 

 

GARANTII JA HOOLDUS  
• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 

eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

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

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 
 

 

 


