
WK-1R, WK-1B, WK-1W, WK-1ST ELEKTRIKANN

KASUTUSJUHEND

WWW.WILFA.COM



2

ELEKTRIKANN

KASUTUSJUHEND

Enne elektrikannu esmakasutust lugege palun kasutusjuhend hoolikalt läbi ja 
hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles. Wilfa ei vastuta kahjude eest, mis 
tekivad kasutusjuhendi eiramisest.

OHUTUSNÕUDED
• Ühendage elektrikann ainult sellisesse vooluvõrku, mille pinge on 220–230 V.
• Ärge jätke lapsi vooluvõrku lülitatud elektrikannu lähedusse ilma järelevalveta.
• Olge ettevaatlik, kui elektrikannu kasutamise ajal on läheduses lapsi.
• Elektrikann läheb kasutamise ajal kuumaks. Hoidke seda ainult käepidemest.
• Ärge pange elektrikannu lahtise leegi ega muu soojusallika, nt pliidiplaadi või kamina 

lähedale.
• Täitke elektrikann veega ainult veetasemenäidiku MAX-tähiseni.
• Libisemise vältimiseks asetage elektrikann kuivale tasapinnale.
• Pidage meeles! Ärge lülitage kannu tühjalt sisse.
• Ärge kunagi pange kannu teisi vedelikke peale vee.
• Pidage meeles! Vee kuumutamise ajal peab kannu kaas alati suletud olema.
• Elektrikannu vooluvõrgust eemaldamiseks ärge tõmmake toitejuhtmest, vaid hoidke 

kinni pistikust.
• Ärge kunagi tõmmake toitejuhtmest ega tõstke kannu toitejuhet pidi.
• Hoidke elektrikann väljaspool laste käeulatust. Ärge jätke toitejuhet laualt alla või 

hoiukohast välja rippuma.
• Pärast seadme kasutamist ja enne puhastamist eemaldage elektrikann vooluvõrgust.
• Ärge kunagi kastke elektrikannu ega selle alust puhastamiseks vette või mõnda teise 

vedelikku.
• Ärge kasutage elektrikannu välistingimustes.
• Kui elektrikannu kasutatakse mitte ette nähtud otstarbeks või kasutusjuhendit eirates, 

vastutab võimalike kahjude eest seadme kasutaja.
• Ärge kasutage vigastatud toitejuhtmega elektrikannu. Kui elektrikann ei tööta nagu 

ette nähtud või on viga saanud, viige see lähimasse hooldustöökotta.
• Hoiatus! Kasutage elektrikannu ainult kodumajapidamises.



3

KASUTAMINE
Enne seadme esmakasutust keetke tolmu ja muu mustuste eemaldamiseks kannutäis 
vett ja valage see ära.
• Enne alusele panemist täitke kann veega tila kaudu või keerake kaane avamiseks 

lukusti asendisse UNLOCK. Täitke kann vähemalt 0,5 l veega, et vältida kuivaks 
keemist. Ärge valage kannu üle 1,5 liitri vett.

• Kaane sulgemiseks keerake see asendisse LOCK.
• Ühendage elektrikannu toitejuhtme pistik pistikupessa.
• Lükake toitelüliti käepideme poole.
• Kui elektrikann on sisse lülitatud, süttib märgutuli.
• Kui vesi keema läheb, lülitub elektrikann automaatselt välja.
• PIDAGE MEELES! Kui elektrikann aluselt eemaldatakse, lülitub see automaatselt 

välja ning keemine lõpeb. 30 sekundi pärast saab seadme toitelülitile vajutades 
uuesti sisse lülitada.

• Enne vee kannust välja valamist tõstke kann aluselt ära.
• Eemaldage aluse toitejuhtme pistik pistikupesast ning laske kannul enne hoiukohta 

panemist maha jahtuda.
• PIDAGE MEELES! Kui soovite vee kuumutamist katkestada, seadke toitelüliti 

asendisse „0”.

KATLAKIVIFILTER
Avage kaas ning eemaldage katlakivifi lter. Loputage seda jooksva vee all. Pange fi lter 
tagasi ning veenduge, et kaks fi ltri ava kinnituvad fi ltrihoidiku külge.

PUHASTAMINE
Eemaldage elektrikannu toitejuhtme pistik pistikupesast. Ärge kastke alust ega kannu 
vette ega mõnda teise vedelikku. Kasutage kannu puhastamiseks õrnatoimelist pesu-
vahendit. Ärge kasutage puhastamiseks teravaid esemeid.

KATLAKIVI EEMALDAMINE
Tootja soovitab regulaarselt katlakivi eemaldada. Kasutage ostetud katlakivieemaldit ja 
järgige täpselt tootja juhiseid või toimige järgmiselt.
• Täitke kann 1/3 ulatuses äädika ja 2/3 ulatuses veega ning ajage segu keema.
• Laske äädikalahusel kannus öö läbi seista ning tühjendage kann järgmisel päeval.
• Täitke kann puhta veega ning laske veel keema minna.
• Valage esimene kannutäis keedetud vett ära, sest see võib sisaldada äädikajääke.
• Loputage kannu veega.

Kogemuste põhjal tuleks katlakivi eemaldada järgmiste ajavahemike tagant:
• pehme vee korral iga 3–4 kuu möödudes;
• keskmise karedusega vee korral iga 4–6 nädala möödudes;
• suure karedusega vee korral iga 2–4 nädala möödudes.


