
 
 

Kasutusjuhend 
Veedestilaator  Distilo 

 



 
 
Palume tutvuda kasutusjuhendiga enne destilaatori  kasutamist. Antud instruktsioon 
sisaldab tähtsaid ohutusnõudeid ja ettevaatusabinõusid. Kindlasti hoidke alles 
kasutusjuhend.. Kasutusjuhend on osa toodest. 

 
 
 
 
 

1. Tehnilised andmed: 
Välismõõdud: 315*230*365mm 
Kambri mõõdud: 180*175mm 
Kanistri materjalid: plastmass või klaas 
Materjalid: ABS ja metall 
Võrgupinge: 230V 
Tarbitav võimsus: 750 W. 
Töötemperatuur: 105 °C 
Müratase: 53.8 dB 
Mass 7,5kg. 
Tootlikkus: ca 1,5 liitrit destvett / tunnis. 
Tsükli kestus 2.5 tundi. 



Vastab standardile: ISO13485, EU EMC directive 2014/108/EC, EN61326-1:2006, 
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN61010-1:2010,  EU LVD low 
voltage instruction 2006/95/EC 
Õhkjahutusega kondensaator ja siledapinnaline roostevaba veepaak muudavad seadme 
väga mobiilseks ja hõlpsasti puhastatavaks. 
Seade vastab EC ohutustehnilistele ja elektromagnetilistele normatiividele 73/23/EWG ja 
89/336/EWG. 
 
 
2. Kasutamine: 
2.1. Destillaatori täitmise ja hooldamise ajal peab alati destillatori toitejuhtme pistik olema 
eemaldatud seinakontaktist!!! 
2.2. Avage destillaator vajutades nuppu. vt pilt all. 

 
2.3. Võtke välja kambri annum ja täitke paak kuni jooneni FULL puhta veega. Asetage 
annum tagasi destillaatorisse. 



 
2.4. Panke destillaator kinni (paigaldage tagasi kondensaatorpea). Kontrollige, et pea 
allservas paiknev silikoontihend oleks korrektselt oma soones. Pea hooletul eemaldamisel 
võib tihend kergesti keerdu minna, mis tekitab auru lekke pea ja paagi vahelt. 
2.5. Paigutage kanister kondensaatorpea tila alla nii, et destllaat saaks vabalt kanistrisse 
tilkuda. 
2.6. Ühendage seadme toitejuhtme pistik kaitsemaanduskontaktiga seinakontakti. 
2.7. Vajutage seadme korpusel olevale START nupule. Seadme sisselülitumisel süttib 
roheline lambike ja kondensaatori jahutusventilaator hakkab tööle. 
2.8. Pärast toorvee otsalõppemist paagis destillaator lülitub automaatselt välja. 
2.9. Töötsükli ajal on võimalik seadet välja lülitada vaid võrgpistiku seinakontaktist 
eemaldamise teel. Võrgupistiku tagasi ühendamisel jätkub töötsükkel. 
2.10. Distilo kõik veega kokkupuutuvad osad on valmistatud roostevabast tersest, mis tagab 
destillaadi väga kõrge puhtusastme ja pika tööea. 
2.11. Tänu küttekeha paiknemisele siledapinnalise roostevabast terasest paagi all on paak 
väga hõlpsasti puhastatav. 

 
 



3. Ohutus. 
Seade on kasutajale täiesti ohutu järgmiste nõuete täitmisel: 
3.1. Seadme veega täitmise ja hoolduse ajaks eemaldage alati võrgujuhe seinakontaktist! 
3.2. Seade peab paiknema kindlal, horisontaalsel alusel, kus on välditud seadme 
ümberkukkumise või juhusliku ümberlükkamise võmalus! 
3.3. Auru- ja kontaktpõletuste vältimiseks on keelatud kondensaatorpea kergitamine ja 
eemaldamine destllaatori töötamise ajal! Pea võib eemaldada mitte ennem kui 15 min peale 
seadme väljalülitamist. 
3.4. Keelatud on igasuguste esemete asetamine töötavale seadmele, mis võivad takistada 
seadme jahutust ja põhjustada ümberkukkumist! 
3.5. Ei seadme korpust ega kondensaatorpead ei tohi vette uputada ega pesta voolava vee 
all! 
3.6. Destillaatori töölepanekul kontrollige, et seadme korpus ja pistikühendused oleksid 
kuivad! 
3.7. Destillaatori sisselülitamise järel peab jahutusventilaator max. 0,5 sekundi järel vaikselt, 
ilma vibratsioonita tööle hakkama! 
3.8. Distilo on ette nähtud ainult vee destilleerimiseks. Muude vedelike ja lahuste 
destilleerimisest tingitud probleemide ja võimalike kahjude eest Joident vastutust ei kanna! 
 
4. Hooldus. 
4.1. Seadme korpuse ja paagi puhastamiseks sobib kõige paremini pehme niiske lapp, 
millele on lisatud neutraalset nõudepesuvahendit. 
4.2. Paagi ja kondensaatori katlakivist puhastamiseks sobib kõige paremini Melagi 
spetsiaalne destillaatori puhastuspulber (MELAdest Eco-Cleaner Art.nr.01068), mis on 
Magnumist saadaval. Sellest purgikesest peaks jätkuma 2-3 aastaks. 
Üldjuhul teostatakse vaid paagi katlakivist puhastamist. Selleks täidetakse paak veega ja 
lisatakse lusikatäis pulbrit. Kondensaatorit paagile ei paigaldata. Lülitatakse nupust 
destillaator tööle ja lastakse soojeneda kuni keemiseni. 
Seejärel eemaldada toitejuhe seinakontaktist ja jäetakse paak kuuma lahusega seisma. Kui 
lahus jahtub, võib kuumutamist kuni keemiseni korrata seni kui katlakivi on paagi põhjast ja 
seintelt lahti tulnud. Siis pestakse paagi sisepind korralikult puhtaks ja loputatakse vähemalt 
3 korda. Väga õhuke ühtlase paksusega kergelt pruunikas katlakivikiht ei vaja kohest 
keemilist töötlemist 
Kord paari aasta tagant võib tekkida vajadus teostada ka kondensaatori katlakivist 
puhastamise järele. Selleks lülitatakse lahusega täidetud destillaator tööle koos 
kondensaatoriga ja lasta puhastuslahust peale tilkumise algust destilleerida maximaalselt 
15minutit! Seejärel tõmmata pistik seinakontaktist välja. Vajadusel võib protseduuri 2-- 3 
korda korrata. 
NB! Mitte mingil juhul ei tohi destillaatorit puhastuslahusega kokku üle 1 tunni destilleerida, 
sest siis võib puhaslahuse kontsentratsioon sedavõrd tõusta, et sööb auklikuks ka 
roostevabast terasest veepaagi!!! Selliseid juhtumeid on eestis esinenud. 
Pärast kondensaatori keemilist puhastust on alles 3-s --- 4-s destillaatoritäis vett normidele 
vastav (ennem kui kui kondensaatori sisepind pesuainest puhtaks saab).  
Kodukeemia ja muude katlakivi eemaldusvahendite kasutamisel ei taga valmistajatehas 
destillaatori ohutut ja tõrgeteta tööd! 
4.3. Seadme puhastamiseks ei tohi kasutada abrasiivseid ega teavaid vahendeid! 



 
 
 
Praktilist hooldust hõlbustav nõuanne: 
Oluliselt vähem tekib paagi põhja katlakivi kui kasutada tsükli katkestamist enne lõppu, s.t. 
Siis saate paagi põhjas vees hõljuva katlakivi üsna lihtsa vaevaga harjaga või kareda 
käsnaga eemaldada.  

 
 

 


