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OSAD JA FUNKTSIOONID
OSAD JA LISATARVIKUD

Sisseehitatud
termomeeter

Kaardus tila,
mis on loodud
eksperditasemel
täpsusega valamiseks

Kaas

1-liitrise
mahutavusega
täppisveekeetja
Precision Kettle

Digitaalse kuvaga
veekeetja alus
Juhtpaneel, millel on
temperatuuri hoidmise
ja ühikute vahetamise
(C°/F°) funktsioon

Toitejuhe koos selle
külge kinnitatud
juhtmeümbrisega
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OSAD JA FUNKTSIOONID
OSAD JA LISATARVIKUD

Voolamise reguleerimise
kang
Kolmepositsiooniline täpne
valamise reguleerimine
(korpuse sees)

Since 1919

Sisseehitatud
termomeetri skaala
Temperatuuri
hoidmise ikoon

Soojendamise ikoon

Vee lisamise ikoon

Nupp –
Toitenupp
Nupp +

Juhtpaneel, millel on
temperatuuri hoidmise
ja ühikute vahetamise
(C°/F°) funktsioon

Temperatuuri
hoidmise nupp
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OHUTUS VEEKEETJA PRECISION KETTLE
KASUTAMISEL
Teie ja teiste ohutus on väga oluline.
Selles kasutusjuhendis ja teie seadmel on palju olulisi ohutusteateid. Lugege kõik
ohutusteated läbi ja järgige neid.
See on ohusümbol.
Selle sümboliga hoiatatakse võimalike ohtude eest, mis võivad
põhjustada eluohtliku või vigastusega lõppeva õnnetuse nii teie kui
teistega.
Kõikidele ohutusteadetele järgneb ohusümbol ja sõna „OHT“ või
„HOIATUS“. Nende sõnade tähendus:
Kui te ei täida kohe juhiseid, võib
tagajärjeks olla eluohtlik või raskete
vigastustega õnnetus.

OHT

HOIATUS

Juhiste eiramise korral võib tagajärjeks olla
eluohtlik või raskete vigastustega õnnetus.

Kõik ohutusteated sisaldavad teavet võimaliku ohu ja vigastusohu vähendamise
ning selle kohta, mis juhtub juhiste eiramise korral.

OLULISED OHUTUSJUHISED
Elektriseadmeid kasutades peaksite alati järgima
elementaarseid ettevaatusabinõusid, sealhulgas:
1. lugege läbi kõik juhised; elektriseadmete vale
kasutamine võib põhjustada kehavigastusi;
2. ärge puudutage kuumi pindasid; kasutage
käepidemeid või nuppusid;
3. seadmele ei tohi sattuda vett. Elektrilöögi vältimiseks
jälgige, et seadmele, selle juhtmele ega pistikutele ei
satuks vett või muid vedelikke. Vältige vee sattumist
ühenduspesale.
4. Kui seadet kasutavad lapsed või kasutatakse seda
laste lähedal, on vajalik hoolikas järelevalve.
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5. Ainult Euroopas Seadet ei tohi kasutada lapsed.
Hoidke seade ja selle juhe laste käeulatusest eemal.
6. Ainult Euroopas Väheste sensoorsete, füüsiliste või
vaimsete võimetega isikud ning need, kellel puuduvad
vastavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet
kasutada vaid juhul, kui nad on nende ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve all või on saanud seadme
ohutu kasutuse juhised ja mõistavad kaasnevaid
ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
7. Seadet ei tohi kasutada piiratud sensoorsete, füüsiliste
või vaimsete võimetega (sh lapsed) ega vajalike
kogemuste ja teadmisteta isikud, välja arvatud juhul,
kui nende ohutuse eest vastutav isik neid juhendab või
jälgib seadme kasutamist.
8. Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
9. Tõmmake veekeetja Precision Kettle toitejuhe
pistikupesast välja, kui te seda ei kasuta ning samuti
enne puhastamist. Laske seadmel enne osade
eemaldamist või tagasi panemist ja enne puhastamist
jahtuda.
10. Ärge kasutage veekeetjat Precision Kettle, kui selle
toitejuhe või pistik on kahjustada saanud, seadmel
on rike või on see muul viisil kahjustada saanud. Viige
seade ülevaatamiseks ja parandamiseks lähimasse
volitatud teeninduskeskusesse.
11. Selliste varuosade või lisatarvikute kasutamine, mida
pole soovitanud tootja, võib põhjustada tulekahju,
elektrilöögi või kehavigastusi.
12. Ärge kasutage õues.
13. Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või kapi serva
või puutuda kokku kuumade pindadega.
14. Ärge asetage seadet gaasi- või elektripliidile või selle
lähedusse ning kuuma ahju.

EESTI

OHUTUS VEEKEETJA PRECISION KETTLE
KASUTAMISEL
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OHUTUS VEEKEETJA PRECISION KETTLE
KASUTAMISEL
15. Veekeetjat Precision Kettle tohib kasutada ainult vee
kuumutamiseks.
16. Veekeetja kasutamisel peab selle kaas alati olema
korralikult suletud.
17. Ärge kasutage veekeetjat, kui selle käepide on lahti või
selle kinnitused on nõrgenenud.
18. Kasutage seadet ainult selleks ette nähtud otstarbel.
19. Kui toitejuhe on viga saanud, peab selle ohtude
vältimiseks asendama tootja, teenindusesindaja või
muu sarnase kvalifikatsiooniga isik.
20. Küttekeha pind jääb pärast kasutamist kuumaks.
Ärge puutuge kuuma pinda. Kasutage käepidemeid.
21. Ärge puhastage veekeetjat Precision Kettle
abrasiivsete puhastusvahendite, teraskäsna või muude
abrasiivsete materjalidega.
22. Ärge pange veekeetjasse lubatust rohkem vett.
Kui veekeetjas on lubatust rohkem vett, võib sealt
keevat vett välja pritsida.
23. Võite end põletada, kui eemaldate veekeetja kaane
kuumutamise ajal.
24. Seadme vooluvõrgust lahutamiseks lülitage toitenupp
välja (off) ning eemaldage pistik pistikupesast.
25. Juhised toiduga kokkupuutuvate pindade
puhastamiseks leiate lõigust „Hooldus ja
puhastamine“.
26. Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes
ja teistes sarnastes kohtades, näiteks:
- töötajate köögid poodides, kontorites või teistes
töökohtades;
		- talumajapidamistes;
		- k
 lientidele hotellides, motellides ja teistes
majutusasutustes;
		- hommikusöögiga majutusasutustes.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES
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ELEKTRILISED NÕUDED

EESTI

OHUTUS VEEKEETJA PRECISION KETTLE
KASUTAMISEL
Pinge: 220–240 V

HOIATUS

Sagedus 50–60 Hz
Võimsus: 1000–1190 W

MÄRKUS.Kui pistik ei sobi pistikupessa,
võtke ühendust kvalifitseeritud
elektrikuga.Ärge mingil juhul
modifitseerige pistikut.
Elektrilöögioht
Ühendage pistik maandatud
pistikupesasse.
Ärge eemaldage maandusharu.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine võib
põhjustada eluohtliku õnnetuse,
tulekahju või elektrilöögiohu.

Ärge kasutage pikendusjuhet.
Kui toitejuhe on liiga lühike,
laske kvalifitseeritud elektrikul või
hooldustehnikul paigaldada seadme
lähedusse pistikupesa.
Lühikese (või eemaldatava) toitejuhtme
kasutamine vähendab pikema juhtme
otsa komistamise või sinna kinnijäämise
ohtu.

ELEKTRISEADMETE JÄÄTMEKÄITLUS
Pakkematerjali jäätmekäitlus
Pakkematerjal on 100% ringlussevõetav
ja on tähistatud ringlussevõtumärgiga.
.Seepärast tuleb pakkematerjali
eri osad kõrvaldada vastutustundlikult
ja täielikult kooskõlas kohaliku
omavalitsuse eeskirjadega, mis
reguleerivad jäätmekäitlust.
Toote jäätmekäitlus
- Seade on vastavuses Euroopa
direktiiviga 2012/19/EL elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta
(WEEE).
- Selle toote õige kasutamisest
kõrvaldamine aitab vältida
potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja inimeste tervisele, mis
võib olla põhjustatud ebasobivast
jäätmekäitlusest.

- Tootel või selle lisades sisalduv
sümbol
näitab, et seda ei
tohi käidelda olmejäätmena,
vaid see tuleb viia sobivasse
elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmekäitluskeskusesse.
Täpsema teabe saamiseks selle toote
töötlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu
kohta võtke ühendust kohaliku
omavalitsuse, jäätmekäitlusettevõtte või
kauplusega, kust te toote ostsite.
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VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMINE
VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMISEKS ETTE VALMISTAMINE
Enne esimest kasutamist
Enne Precision Kettle'i esmakordset kasutamist peske veekeetja ja kõik lisaseadmed,
kaasa arvatud kaas, sooja seebiveega puhtaks, seejärel loputage puhta veega ja
kuivatage. Täitke veekeetja veega jooneni MAX (vaadake all olevat näidet) ja käivitage
üks tsükkel maksimaalsel temperatuuril. Kahjustuste vältimiseks ärge pange veekeetjat
Precision Kettle täielikult vette ega kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega
puhastuslappe.
MÄRKUS. Kogu veekeetjat Precision Kettle tohib pesta ainult käsitsi. Kahjustuste
vältimiseks ärge peske nõudepesumasinas ühtegi veekeetja osa, selle tarvikut ega
toitejuhtmega alust.

Since 1919

Täitke veekeetja Precision Kettle veega
märgistuseni MAX, mis asub veekeetja
sees.

TÄHTIS. Veenduge, et veekeetja ülaosas
olevad ventilatsiooniavad oleks puhtad ja
avatud, sest muidu võib veekeetjast vesi
välja voolata.

HOIATUS

Elektrilöögioht
Ühendage pistik maandatud
pistikupesasse.
Ärge eemaldage maandusharu.

1

Asetage alus koos toitejuhtmega
tasasele ja tugevale pinnale ning
ühendage see vooluvõrku.

Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine võib
põhjustada eluohtliku õnnetuse,
tulekahju või elektrilöögiohu.
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EESTI

VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMINE
TÕMMIS/LEOTIS TEMPERATUURISOOVITUSED
Veekeetja KitchenAid® Precision Kettle võimaldab teil vett täpselt ja kindlalt valada.
Sel on standardne 1-liitrise mahutavusega veenõu. Valige soovitud tõmbamistemperatuur,
mis on kohandatav 1-kraadise sammuga, vahemikus 60–100 ° C (140–212 °F) ja
võimalusega hoida seda 30 minutit. Tõmmise tegemiseks vajalik termomeeter kuvatakse
kaanel, nii et valamise ajal saate veetemperatuuri jälgida. Nii võite kindel olla, et jook on
soovitud temperatuuril.
MÄRKUS. Veekeetja Precision Kettle on mõeldud ainult vee keetmiseks. Ärge pange
veekeetjasse muid vedelikke ega aineid.

JOOK

Kohv

Roheline
tee

Valge
tee

Punane
tee

Must
tee

Taimetee

SOOVITUSLIK
TEMPERATUUR
(C°/F°)

92–96 °C

80 °C

85 °C

90 °C

95 °C

100 °C

196–205 °F

176 °F

185 °F

194 °F

203 °F

212 °F

3–5

1–3

3–5

3–5

4–5

5–7

SOOVITUSLIK
TÕMBAMISE/
LEOTISE AEG
(MINUTITES)

Eespool toodud soovitused on viiteks. KitchenAid soovitab
katsetada temperatuuri ja tõmbamisaega, et leida sobivaim
viis eelistatud kohvi- või teejoogi valmistamiseks.
Lihtsa viitena näidatakse kohvi valmistamise soovitatud
temperatuurivahemikku sisseehitatud termomeetril
punasega.

Since 1919
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VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMINE
VALAMISKONTROLLI MUUTMINE
NÕUANNE. Enne esmakordset kasutamist täitke veekeetja toatemperatuuril oleva
veega ja proovige kõiki valamiskontrolli seadeid, et tunneksite erinevaid veevooluhulki.

1

Teie veekeetjal on kolm
valamiskontrolli seadet. Seadete
muutmiseks kasutatakse veekeetja
sees olevat valamiskontrolli kangi.

2

Väiksema voolu jaoks lükake kang
alla; suurema voolu jaoks tõmmake
kang üles.

MÄRKUS. Pärast vee kuumutamist veenduge, et veekeetja oleks tühi, ja laske sellel
enne valamisseadete muutmist täielikult jahtuda.
NÕUANNE. Valamiskontrolli kang käib puhastamiseks seadmest välja. Kui tõmbate
kangi valamisseadete muutmise ajal liiga kaugele üles ja see tuleb välja, saab selle jälle
kergesti kohale tagasi lükata.

VEEKEETJA KAANE TIHEDUSE JA VALAMISKONTROLLI KANGI
KOHANDAMINE

1

Kui tunnete, et kaant on liiga kerge
või raske eemaldada, proovige
tihedust reguleerida.Veekeetja serval
oleva kolme saki seadistamiseks
kasutage väikest tööriista, näiteks
väikest kruvikeerajat. Lükake
sügavamale, et tihedust vähendada;
tõmmake välja, et tihedust
suurendada.

2

Kui olete sakkide reguleerimise
lõpetanud, pange veekeetjale kaas
tagasi ja kontrollige, kas olete
tulemusega rahul. Vajaduse korral
jätkake reguleerimist.
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EESTI

VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMINE

3

Kui tunnete, et valamiskontrolli kangi
on liiga raske või kerge liigutada,
sättige sõrmedega vastavat sakki
valamiskontrolli kangil. Lükake
sügavamale, et tihedust vähendada;
tõmmake välja, et tihedust
suurendada.

4

Katsetage valamiskontrolli kangi, et
näha, kas tihedus on sobiv; vajaduse
korral muutke.

VEEKEETJA PRECISION KETTLE VEEGA TÄITMINE

1

Eemaldage veekeetjalt kaas ja täitke
see veega.

2

Pange kaas tagasi ja asetage
veekeetja alusele.

MÄRKUS. Ärge pange vett rohkem kui märgistuseni MAX (1 liiter).
TÄHTIS! Veekeetjas peab olema vähemalt ühe tassi jagu (0,25 l) vett. Kui vett on
vähem, süttib vee lisamise ikoon (Add Water) ja te peate enne veekeetja kasutamist vett
juurde lisama.
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VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMINE
VEE SOOJENDAMINE
MÄRKUS. Temperatuuri saab kuvada erinevates ühikutes: Celsius (C) või Fahrenheit (F).
Vahetamiseks hoidke samal ajal all nuppe – ja +.

1

Kui veekeetja pannakse esimest
korda alusele, ilmub displeile 100 °C
või 212 °F*. Mõne minuti pärast
näitab kuva uuenenud andmeid –
mis temperatuuril vesi veekeetjas
tegelikult on.

2

Vajutage nuppe + või –, et
valida soovitud veetemperatuur
vahemikus 60–100 °C (140–212 °F).
Temperatuuri kiiremaks vahetamiseks
hoidke nuppe + või – 3 sekundit all
ning temperatuurinäit vahetub nii
kiiremini.

* Veekeetjal Precision Kettle on funktsioon, mis jätab meelde teie viimase valitud
temperatuuri (vahemikus 60–100 °C [140–212 °F]). See funktsioon määrab temperatuuri,
mis ilmub displeile pärast esimest kasutamist.
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VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMINE

3

Vajutage toitenuppu , et
temperatuur salvestada ja vee
kuumutamist alustada. Kuumutamise
ikoon
kuvatakse LCD-ekraanil,
näitamaks, et veekeetja soojeneb.

4

Kuumutamisel kuvatakse näidikul
tegelik veetemperatuur, mitte valitud
temperatuur.

MÄRKUS. Nupp
ei tööta, kui
veekeetja pole alusel.
TÄHTIS! Kui veekeetjat kasutatakse
kõrgematel kõrgustel, keedab see vett
pidevalt madalamal temperatuuril, kuni
kogu vesi on aurustunud. Kui see juhtub,
lülitub veekeetja välja.

5

Kui on saavutatud soovitud
temperatuur, lülitub kütteseade välja,
kostab heli ja
lülitatakse välja.
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VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMINE
TEMPERATUURI HOIDMISE REŽIIMI KASUTAMINE
Kui veekeetjat kasutatakse kõrgematel kõrgustel, keedab see vett pidevalt madalamal
temperatuuril, kuni kogu vesi on aurustunud. Kui see juhtub, lülitub veekeetja välja.

1

Temperatuuri hoidmise režiimi
aktiveerimiseks vajutage nuppu
(Temperatuuri hoidmine), kui olete
valinud eelistatud temperatuuri.

2

Kuni veekeetja on alusel, hoiab see
vett soovitud temperatuuril kuni
30 minutit. Temperatuuri hoidmise
režiimi enne 30 minuti möödumist
välja lülitamiseks vajutage nuppu
, vajutage uuesti temperatuuri
hoidmise nuppu või tõstke veekeetja
aluselt.

MÄRKUS. Veekeetja peab olema alusel, et saaksite temperatuuri hoidmise režiimi sisse
lülitada. Kui veekeetja tõstetakse aluselt ära, lülitub see välja.
NÕUANNE. Temperatuuri hoidmise režiim töötab kõigil temperatuuridel vahemikus
60–100 °C (140–212 °F). Režiimi täpsus on +/– 2 °C (4 °F).
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VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMINE
VEEKEETJA VÄLJALÜLITAMINE
Veekeetjat saab mitmel moel välja lülitada.

1

Vajutage kuumutamisrežiimi nuppu
.

2

Vajutage temperatuuri hoidmise
režiimi nuppu .

3

Tõstke veekeetja aluselt.

MÄRKUS. Tõmmake veekeetja pistik
pistikupesast välja, kui te seda ei kasuta.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE
VÄLISPINNA PUHASTAMINE
TÄHTIS. Enne puhastamist eemaldage
veekeetja Precision Kettle alati
elektrivõrgust. Veenduge, et veekeetja
oleks täielikult jahtunud.

Veekeetja välispinda võib puhastada
niiske lapiga. Kuivatage ja poleerige
veekeetjat pehme lapiga. Abrasiivseid
vahendeid ja mis tahes pesuvahendeid
ei ole soovitatav kasutada.
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HOOLDUS JA PUHASTAMINE
MINERAALJÄÄKIDE EEMALDAMINE VEEKEETJA SISEMUSEST
Veekeetja võimalikult hästi funktsioneerimiseks peab sellest katlakivi eemaldama.
Veekeetja sisemusse võivad koguneda kaltsiumijäägid. Puhastamise intervall oleneb
veekeetjas kasutatava vee karedusest.

Since 1919

TÄHTIS. Veenduge, et veekeetja
ülaosas olevad ventilatsiooniavad oleks
puhtad ja avatud, sest muidu võib
veekeetjast vesi välja voolata.

2

Valage lahus veekeetjast välja.

1

Täitke veekeetja ühe klaasi (0,25 l)
valge äädika ja 3 klaasi (0,75 l)
veega. Keetke ja jätke üleöö seisma.

3

Täitke veekeetja veega, laske keema
ja valage vesi välja. Korrake seda
sammu kaks korda. Veekeetja on
nüüd kasutamiseks valmis.

MÄRKUS. Soovi korral saab valamiskontrolli kangi ja sisseehitatud termomeetrit
eemaldada edasiseks puhastamiseks.
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Kui teie veekeetjal Precision Kettle
esineb rike või see ei tööta, kontrollige
järgnevat.
1. Kas veekeetja on ühendatud
vooluvõrku?
2. Eemaldage veekeetja toitejuhe
pistikupesast, seejärel pange see sinna
tagasi.
3. Kui veekeetja ikka ei tööta, kontrollige
oma majapidamise kaitsmeid või
elektrikilpi ning veenduge, et vooluring
oleks suletud.
4. Veenduge, et veekeetja Precision Kettle
kaas oleks kindlalt oma kohal ja suletud.
5. Veenduge, et veekeetja oleks korralikult
alusel.
6. Kontrollige veeikooni või kas
veekeetjasse on pandud piisavalt vett.
Kui riket ei õnnestunud parandada, siis
tehke järgmist. Lugege KitchenAidi
garantiikirja ja teeninduse kohta.

HOIATUS

EESTI

TÕRKEOTSING

Elektrilöögioht
Ühendage pistik maandatud
pistikupesasse.
Ärge eemaldage maandusharu.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine võib
põhjustada eluohtliku õnnetuse,
tulekahju või elektrilöögiohu.

Ärge tagastage veekeetjat edasimüüjale;
edasimüüjad ei osuta garantiiteenust.
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GARANTII JA TEENINDUS
KITCHENAID VEEKEETJA PRECISION KETTLE GARANTII
Garantii kestus:

KitchenAid maksab:

KitchenAid ei maksa:

Euroopa, Lähis-Ida ja
Aafrika
5KEK1032
Kaheaastane täielik
garantii alates
ostukuupäevast.

Varuosade ja paranduse
maksumuse eest, millega
kõrvaldatakse materjalivõi tootmisvead.
Teenust peab osutama
autoriseeritud
KitchenAidi
teeninduskeskus.

A.	Parandustööde eest, kui
veekeetjat kasutati muul
viisil kui tavapärases
majapidamises.
B.	Kahjustuste eest,
mille põhjuseks on
õnnetusjuhtum,
muutmine, väärkasutus,
valesti kasutamine
või paigaldamine, mis
ei vasta kohalikele
elektrieeskirjadele.

KITCHENAID EI VASTUTA KAUDSETE KAHJUDE EEST.

KLIENDITEENINDUS
Ühendkuningriigis ja Iirimaal:
Kõigile küsimustele vastuse või lähima KitchenAidi volitatud teeninduskeskuse
leidmiseks on allpool toodud meie kontaktandmed
MÄRKUS.Kogu teenust peaks osutama volitatud KitchenAidi teeninduskeskus.
Üldine abiliini number:
Teistes riikides
Kõigi tootega seotud ja müügijärgsete küsimuste korral võtke ühendust
edasimüüjaga, et saada lähima volitatud KitchenAidi teeninduskeskuse nimi.
Lisateabe saamiseks külastage meie veebilehte:
www.KitchenAid.eu
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