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1 Juhised

1.1 Tutvustus
Sümbolite tähendused: 

1.2 Käesolev juhend
Käesolev juhend on seadme osa. Hoia 
see alles kogu seadme kasutusaja vältel. 

1.3 Sihipärane kasutus
• Kasuta seadet ainult sisetingimustes
• Seade on ette nähtud ainult koduseks

kasutamiseks. Antud seade on ette 
nähtud vee kuumutamiseks. 
Ära kasuta seadet muudel  
eesmärkidel. 

• Seade ei ole disainitud töötamaks 
välise taimeri või kaugjuhtimis-
süsteemiga. 

• Seadet võivad kasutada lapsed alla 8
aasta või vaimse või füüsilise puudega, 
samuti elektriseadmete kasutamise 
kogemusega inimesed vaid juhul, kui on
tagatud nende järelevalve ning juhen-
damine vastutavate või vastavat kompe-
tentsi omavate isikute poolt. 

• Ära luba lastel seadmega mängida. 
Hoia seade lastele kättesaamatus 
kohas. 

Juhised
Seadet ja selle käitlust puudutav
üldine informatsioon

Kirjeldus

Seadme ja selle tarvikute 
kirjeldus

Kasutamine
Seadme ja selle tarvikute 
kasutamise juhised, 
juhised küpsetamiseks.
Puhastamine ja hooldus

Juhised seadme õigeks 
puhastamiseks ja hooldamiseks. 

Ohutusalane informatsioon

Informatsioon

Nõuanded

•   väikese kontori vm töökoha 
töötajate köökides

•   talu - või farmiköögis
•   klientide kasutuses hotellides

jm majutusasutustes
•   "bed and breakfast" tüüpi majutus-

•  Seade on ette nähtud kasutamiseks 
kodustes tingimustes ning sellega 
sarnastes kohtades, nagu: 

asutustes

Juhised
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1.4 Üldised ohutusjuhised
Üldise ohutuse tagamiseks järgi alltoodud 
juhiseid.
•  Ära uputa seadet ega selle erinevaid 

osi vette ega muu vedeliku sisse.  

•  Ära kasuta seadet kui selle voolujuhe 
või pistik on vigastatud, samuti kui  
see on saanud vigastada kukkumise 
vms tagajärjel. 

•  Ära aseta seadet kuumale pliidile 
ega ahju vm küttekoldesse või  
nende vahetusse lähedusse.

•  Õnnetuste vältimiseks on voolujuhe piisa- 
valt lühike. Ära kasuta pikendusjuhet.

•  Seadme rikke korral tohib seda paran- 
dada vaid kvalifitseeritud isik.

•  Peale kasutamise lõppu lülita seade 
koheselt välja.

•  Ära kunagi ürita kustutada leeke veega: 
lülita seade koheselt välja, eemalda  
see vooluvõrgust ning summuta leegid 
tuleteki või muu sobiva matejaliga. 

•  Enne seadme kasutamist loe hoolikalt  
läbi käesolev juhend.

•  Ära modifitseeri seadet.
•  Ära ürita seadet ise parandada. 

•  Toitekaabli vigastuse korral lase see 
koheselt asendada kvalifitseeritud isikul.

•  Ära kasuta kannu avatud kaanega

•  Enne seadme puhastamist eemalda 
toitejuhe vooluvõrgust. Samuti toimi
selle rikke korral. Enne puhastamist  
lase seadmel jahtuda.

•  Ära kasuta kannu, kui selle käepide 
on lahti.

•  Kasuta kannu ainult vee kuumutami-
seks. Ära täida kannu mingi muu 

•  Veekeetja kuumeneb kasutuse käigus. 
Tõsta kannu vaid käpidemest

•  Ära eemalda ega liiguta kannu
selle töötamise kestel.

•  Ära ületa lubatud täitmiskogust max 

•  Kasuta vaid seadme originaaltarvikuid. 
Mitteoriginaalsete tarvikute kasutamine 

•  Ära luba lastel iseseisvalt kannu
puhastada ega sellega mängida. 

Veekeetja

 

 

 

 

•  Ära jäta seadet töötamise ajal 
järelevalveta.

•  Veendu et toitejuhe ei kulgeks üle
teravate servade ja nurkade. 

 

võib põhjustada vigastusi ja kahju
seadmele. 

•  Ära kasuta kannu ilma paigaldamata
filtrita. 

•  Käsitse kannu ettevaatlikult seda 
tühjendades või puhastades.

•  Enne kannu sisselülitamist veendu, 
et kaas oleks korralikult suletud. 

1,7 liitrit: ülekeemisoht!

ES
T

Juhised

vedelikuga.

•  Küttekeha on kuum ka peale kasu-
tamist. Ole ettevaatlik! 

•  Ära kasuta kannu kaldpinnal. 
•  Ära kasuta kannu kui küttekeha ei ole

täielikult veega kaetud. 

•  Ära kasuta kannu ilma aluseta. 
•  Kasuta vaid originaalalust. 
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1.5 Tootja vastutus
Tootja ei vastuta mistahes vigastuste  
eest mille on põhjustanud: 
•  Toote ebasihipärane kasutamine; 

•  Käesoleva juhendi mittejärgimine; 
•  Seadme mistahes osa muutmine või 

modifitseerimine; 
•  Mitteoriginaal-varuosade kasutamine; 
•  Ohutuseeskirjade eiramine; 

1.6 Infoplaat
Infoplaadile on kantud toote tehniline
informatsioon: seerianumber, bränd jms. 
Ära mingil juhul eemalda tootelt 
infoplaati. 

1.7 Utiliseerimine
Seade käideldakse eraldi muudest
olmejäätmetest
(Direktiivid 2002/95/EC, 2002/
96/EC, 2003/108/EC). Seade ei sisalda
sellisel määral koostisaineid, et seda
peaks käsitlema loodus- või terviseohtlikena
vastavalt EL direktiividele.
Seadme utiliseerimiseks:
• Lõika ära toitejuhe koos pistikuga

• Vii seade vastavate seadmete
käitlusettevõttesse, samuti võid
seadme tagastada jaemüügiettevõttele
uue samaväärse seadme
ostmisel.

Plastikpakend
Lämbumisoht

•  Ära jäta pakendit ega selle osi
järelevalveta

•  Ära luba lastel pakendiga mängida

ES
T

Juhised



Mudel KLF01
Veekeetja

Hea Klient, 
Täname Sind, et ostsid Smeg 50’s Style veekeetja.
Valides Smegi toote, oled soetanud seadme, milles on ühendatud tehnoloogiline 
innovatsioon kordumatu disainiga.
See toode sobitub suurepäraselt Smegi sama tootesarjaga, samuti on ta  
eraldiseisvana erakordselt kaunis meistriteos .
Loodame, et selle seadme kasutamine pakub Sulle rahulolu!
Täpsemat informatsiooni leiad: www.smeg50style.com või www.smeg.com.
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Kirjeldus

2 Kirjeldus

2.1 Toote kirjeldus

Mudel KLF01 - Veekeetja

1 Tila

2 Filter

3 Kaas avamisnupuga 

4 Käepide

5 Veetaseme skaala

6 "ON/OFF" lülituskang LED indikaatoriga

7 Alus integreeritud 360º kontaktiga

8 Kaablipesa
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2.2 Osade kirjeldus
Tila (1)

Suure suudmega tila tagab vee mugava
ning laialivalgumatu voolamise. 

Filter (2)

RV terasest filter paikneb tila suudmes. 
Takistab sademe sattumist väljavalatava 
vee hulka.

Kaas avamisnupuga (3)

Kaanes paikneb avamisnupp (  )3
mis võimaldab kaane sujuvat avamist
ja vältides auru äkilist väljapaiskumist.  

Veetaseme skaala (5)

Läbipaistev skaala näitab vee taset kannus, 
minimaalne täitekogus 0,5 liitrit, maksi-
maalne 1,7 liitrit. Vastavalt on maht 
näidatud ka tassides. 

1

2

3

5

Kirjeldus
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ON/OFF kangiga saad käivitada või 
peatada kuumutustsükli. Kannu sisse-
lülitamisel süttib valge LED indikaator A

Alus integreeritud 360° kontaktiga (7) 

Alus 360° kontaktiga võimaldab kasutada
kannu suvalises positsioonis. 

Kann on varustatud turvareleega,
mis lülitab kannu vee puudumisel
automaatselt välja vältimaks või-
malikku seadme vigastamist. 
Sellise juhtumi puhul lase kannul  
jahtuda enne kui täidad selle 
veega ning käivitad kuumutus- 
tsükli. 

A

6

7

Kirjeldus

"ON/OFF" lülituskang LED indikaa-
toriga (6).
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3 Kasutamine

2. Eemalda filter ja pese see sooja 
voolava veega. 

3. Aeta filter tagasi oma kohale. 

4. Tõsta kann aluselt, ava kaas vajutades
selle nupule ning täida kann max
tasemeni. 

5. Sulge kaas, aseta kann alusele ning
vajutades kanglüliti alla lülita kann 
sisse. 

6. Oota kuni vesi hakkab keema, seejärel
tühjenda kann. Korda sama toimingut
vähemalt 3 korda. 

Elektrilöögi oht

Kuumad pinnad

•  Kannu pinnad kuumenevad 

•  Ära kasuta veekeedukannu millegi 
muu kui vaid vee kuumutamiseks: 
muude vedelike kuumutamine võib 
kahjustada seadet. 

•  Kuumuta vaid vajaminev kogus vett:
nii säästad aega ja energiat. 

•  Kuumuta alati külma vett: nii paren-
dad kuuma joogi kvaliteeti. 

Seadme tööea pikendamiseks: 
•  Tühjenda kann peale igat kasutus-

korda. 
•  Eemalda regulaarselt keedukannu

tekkiv katlakivi. 

Kannu sisepinnal olevad kerged
ringide jäljed jms on normaalsed
ning on tingitud kannude tehnili-
se ülevaatuse toimingutest. Need 

Kasutamine

kasutamise käigus

•  Ühenda vaid maandusega pistikusse
•  Ära eemalda maandust
•  Ära kasuta hargpistikut
•  Ära kasuta pikendusjuhet
•  Nende nõuete eiramine võib põhjusta-

da surmavaid vigastusi või tuleohtu. 
•  Väldi vee sattumist voolujuhtmele

3.1 Enne esimest kasutust
1. Eemalda kannult kleebised ja sildid 

ning puhasta välispind niiske pehme 
lapiga. 

Nõuanded ja soovitused

tehakse igale seadmele enne
pakendamist.

ES
T
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3.2 Kasutamine
1. Vajadusel võid liigse toitejuhtme

kerida põhja alla kaablipessa. 

2. Hoides käepidemest tõsta kann  
aluselt. 

3. Kaane avamiseks vajuta nuppu (  ).1

1

Kasutamine
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4. Täida kann vajaliku koguse veega, lähtu 
veetaseme skaalast (  ). 2

5. Sulge kaas ning aseta kann alusele.  

6. Ühenda alus vooluvõrku.

7. Kannu sisselülitamiseks vajuta alla 
3lülituskang (  ). Sütib valge LED indi-

4kaator (  ). 

8. Vee keemahakkamisel lülitub kang
automaatselt "OFF" asendisse ning 
LED indikaator kustub. 

9. Tõsta kann käepidemest hoides aluselt  
ning kasuta kuuma vett vastavalt 
vajadusele. 

2

Põetusoht!

•  Peale kannu väljalülitumiset oota 
mõned sekundid et vältida väljavala-
misel pritsmeid ja põletusi.

•  Ära täida kannu üle max lubatud 
mahu (1,7 liitrit): ülekeemise- ja põle-
tusoht väljavalamisel.

•  Ära liialt kalluta kannu: vee välja-
valgumisoht .

•  Ettevaatust kaane avamisel: hoia
kehaosad ohutul kaugusel vältimaks 
kokkupuudet kuuma auruga. 

4

3

Kasutamine

ES
T
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4 Puhastamine ja hooldus

4.1 Juhised

4.3 Igapäevane puhastamine
Ebasihipärane kasutus
Elektrilöögi oht

•  Enne puhastamist eemalda seade 

Kuumad pinnad
Põletusoht

•  Lase seadmel enne puhastamist
jahtuda. 

Pindade kahjustamise oht

Kasulikud soovitused

Kui kann jääb pikemaks ajaks kasutu-
seta, teosta puhastustoimingud nagu 
on kirjeldatud pt 3.1 "Enne esimest
kasutust" p 2 kuni 6. 

vooluvõrgust. 

Ebasihipärane kasutus

•  Ära kasuta seadme puhastamiseks 
auru- ega survepesurit

•  Ära kasuta metallpindade puhastami-
seks kloori, ammoniaaki või valgendit 
sisaldavaid puhastusaineid.  

•  Ära kasuta abrasiivseid või korrodee-
rivaid pesuaineid ja -vahendeid.

4.2 Pindade puhastamine
Seadme heas konditsioonis hoidmiseks 
puhasta seda regulaarselt. Lase sellel
eelnevalt jahtuda

Kasuta alati neutraalseid puhastusaineid. 
Vala väike kogus puhastusainet pehmele
lapile, puhasta kann põhjalikult ning 
kuivata mikrofiiber-lapiga.  
Filtri puhastamiseks vt pt 4.4 "Filtri
puhastamine".

Puhastamine ja hooldus



14

EN

4.4 Filtri puhastamine

1. Ava kaas ning tõsta filter välja.

2. Pese filtrit voolava vee all pehme
harjaga.

3. Aseta filter tagasi oma kohale.

Tähtis

Enne puhastamist veendu et Sinu 
käed oleksid puhtad: kreemid jms 
ained võivad ladestuda filtri pinnale
ning rikkuda vee maitset. 

Puhastamine ja hooldus

ES
T
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4.5 Katlakivi eemaldamine
Katalkivi jääkide regulaarne eemalda-
mine pikendab tunduvalt kannu eluiga, 
tagab selle maksimaalse efektiivsuse ja
energiasäästu. Katlakivi eemaldamiseks 
sobivad jaemüügis pakutavad katlakivi-
eemaldusvahendid. 
Kasuta vastavat ainet vastavalt tootja 
juhistele ning seejärel loputa kann hooli- 
kalt. Peale seda keeda vähemalt 2 kannu-
täit vett enne kui võtad kannu tava-
kasutusse. 
Alternatiivina võid kasutada  
toiduäädikat. 
Toimi alljärgnevalt: 
1. Vala kannu äädikat min. tähiseni

2. Lisa vett järgmise mõõtetähiseni.

3. Kuumuta segu keemiseni ning jäta see
seisma ca 12 tunniks.

4. Tühjenda kann

5. Täida kann veega ning keeda. Seejärel
tühjenda. Korda sama toimingut
vähemalt 2 korda.

Soovitused ja nõuanded

• Katlakivi ladustumine võib põhjusta-
da kannu väljalülitumist enne vee
keemahakkamist. Samuti pikeneb
kuumutusaeg.

• Kannu intensiivsel kasutamisel või
juhul, kui vee voolamine väljavala-
misel on takistatud, teosta katlakivi-
eemaldust sagedamini. 

• Väga kareda vee puhul soovitame
kasutada pehmendatud vett.

Puhastamine ja hooldus
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4.6 Mida teha kui ...

Probleem Võimalik põhjus Lahendus

Vee voolamine on rasken-
datud

Filter on ummistunud Kontrolli filtri puhtust ning
et see oleks korrektselt 

Kann lülitub välja enne kui
vesi hakkab keema

Kannu põhjale on kogune-
nud rohkelt katlakivi Teosta katlakivieemaldus

Kannus on liiga vähe 
vett

Lisa vett vähemalt min
tasemeni

Kann ei lülitu sisse

Tühja kannu käivitamisel 
on rakendunud termokaitse

Lase kannul jahtuda, täida 
veega ning lülita 
uuesti

Kann ei ole korralikult 
ühendatud vooluvõrku

Ühenda korrektselt pisti-
kusse. Ära kasuta harg-
pistikut ega pikendusjuhet. 
Kontrolli asukoha liini- 
kaitsmeid.

Toitejuhe on defektne
Lase toitejuhe vahetada
volitatud Hoolduskeskuses. 

Puudub elektrivool

Puhastamine ja hooldus

paigaldatud

Kontrolli asukoha liini- 
kaitsmeid.
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Tootja jätab endale õiguse ilma ette teatamata muudatuste tegemise seadme spetsifikatsioonis selle parenda-
miseks. Seetõttu on käesolevas juhendis antud illustratsioonid ja kirjeldused indikatiivsed ja ei oma siduvat 
tähendust. 


