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OHUTUS 

 Lugege hoolikalt läbi käesolev juhend enne, kui seadme kasutusele võtate.  
 Eemaldage pakend ja veenduge, et seade on vigastusteta ja kõik osad olemas. Hoidke pakend 

eemal väikelaste käeulatusest. Käidelge pakend vastavalt kohalikule jäätmeseadusele.  
 Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et kasutatava toitevoolu näitajad vastaksid 

seadme tüübisildi teabele seadme poolt tarbitava toite näitajate kohta.  
 Kui seadme pistik ei ühildu pistikupesaga, laske pistik kvalifitseeritud remondiettevõttes välja 

vahetada.  
 Seadme pistikut elektrikontaktist eemaldades ei tohi kunagi tirida juhtmest.  
 Vältige toitejuhtme vigastamist ja sattumist kontakti kuumade pindadega. 
 Defektse toitejuhtmega elektriseadet kasutada ei tohi. Kui seadme toitejuhe kahjustub, tuleb 

see tootja poolt, tootja volitatud remondiettevõttes või sarnaselt kvalifitseeritud 
remondiettevõttes välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.  

 Seade ühendatakse vahelduvvooluvõrku.  
 Üldiselt pole soovitatav kasutada seadme ühendamiseks vooluvõrku pikendusjuhet, kuid kui 

see on möödapääsmatu, tuleb valida nõuetekohane ja piisava koormustaluvusega 
pikendusjuhe / adapter.  

 Kasutage seadet vaid selle ettenähtud otstarbeks. Mistahes muul otstarbel kasutamine võib 
olla ohtlik. Tootja keeldub vastutusest mistahes kahjude tekkimisel, mis võivad tuleneda 
ebaõigest kasutamisest ja juhendi nõuete eiramisest.  

 Seadme kasutamisel tuleb seadme juhe täispikkuses lahti kerida ning kui seadet parajasti ei 
kasutata, tuleb seadme pistik eemaldada elektrikontaktist.  

 Enne puhastamist ja hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust.  



 

 

 Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega muud seadme osa vette ega 
muusse vedelikku.  

 Seadet ei või puutuda märgade kätega ega siis, kui teie jalad on märjad.  
 Ärge jätke seadet ilmastikutingimuste meelevalda (otsene päikesekiirgus, sademed, niiskus, 

kuumus). 
 Seade ei tohi töötada plahvatusohtlike, süttivate lenduvate ainete; samuti mitte gaaside, 

lahtise tule ega kuumust eraldavate seadmete ligiduses.  
 Lapsed, vähevõimekad isikud ja kogemusteta inimesed ei tohi seadet kasutada ilma, et keegi 

neid ohutu kasutamise suhtes ei juhenda. Kui seadet kasutavad lapsed, on täisealise inimese 
poolne tähelepanelik juhendamine vajalik.  

 Lapsed seadmega mängida ei tohi.  
 Kui seade on jõudnud kasutusaja lõpule ja toimetatakse jäätmekäitlusse, on soovitatav 

eemaldada seadme juhe. 
 
KASUTAMIST PUUDUTAVAD NÕUANDED  
Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et kasutatava toitevoolu näitajad vastaksid 
seadme tüübisildi teabele seadme poolt tarbitava toite näitajate kohta. Paigutage seade 
kindlale lauale, kaugemale kuumuskiirgusest. Kinnitage kauss seadme mootorikorpusel 
kindlalt. Töötava seadme kaussi ei tohi panna käsi.  
Pöörlev anum on kuum ning vältimaks vigastusi, hoidke sellest eemal käed, lusikad vm. Ilma pöörleva 
anumata ei tohi seadet sisse lülitada.  
Ettevaatust seadme töötamise ajal – suhkur võib anumast laiali paiskuda.  
Laske seadmel jahtuda enne, kui hakkate selle osi küljest võtma. Pöörleva anuma temperatuur on 
kõrge umbes 15 minuti vältel pärast seadme väljalülitamist. 
Suhkruvatimasinat ühest kohast teise tõstes hoidke seda alati korpusest, mitte kunagi kausist.  
Ärge jätke seadet ühendatuks vooluvõrku, kui seadet parajasti ei kasutata. 
Seadet ja selle juhet ei tohi teha märjaks ega vette /vedelikesse kasta.  
Ärge jätke suhkruvatti kaussi seisma.  
Seade ei tohi asuda niiskes kohas ning õues. Ärge kallake vedelikke seadmesse. Seadme märjaks 
saamise korral või kui seadmesse on sattunud vedelikku, laske seadet kontrollida ja parandada 
kvalifitseeritud remondiettevõtte tehnikutel.  
See seade on tehtud kasutamiseks koduses majapidamises, mitte ärieesmärgil. 
 
SEADME OSAD  
1 Kauss  
2 Pöörlev anum  
3 Kuumutusvardad  
4 Mootorikorpus 
5 Sisse-/ väljalülitamise lüliti  
6 Iminappadega jalad  
7 Toitejuhe  
8 Mõõtlusikas 
 
Esmane kasutuselevõtt  
Esmalt tuleks pesta kauss ja pöörlev anum veega 
ning pühkida korralikult kuivaks.  
Seade tuleb asetada kindlale lauapinnale.  
Asetage kauss mootorikorpuse peale.  
Paigutage kohale pöörlev anum. Kui anum ei ole 
õiges asendis, võib see seadme töötamisel 
laperdama hakata.  



 

 

KASUTAMINE  
Ühendage seade vooluvõrku ja lülitage sisse toitenupust. 5 minuti pärast muutuvad kuumutusvardad 
kuumaks.  
Lülitage seade nupust välja (nupu asend 0).  
Oodake pöörleva anuma peatumiseni. Nüüd lisage anumasse mõõtlusika abil suhkrut.  
Kui anum parajasti pöörleb, siis suhkrut lisada ei tohi – suhkru laialipaiskumise oht!  
Vältige suhkru üleannustamist – piirduge mõõtlusikal märgitud 10 g suhkruga. Muul juhul võib tekkida 
müra ja laperdamist seadme töötamisel. Kasutage vaid valget peensuhkrut. Ärge kasutage muid 
koostisaineid.  
Lüitage seade nupust uuesti sisse, nupu asend I. Pöörlev anum alustab pöörlemist ja kuumutusvardad 
kuumenevad. Vältige anuma puutumist käe, lusika või millegi muuga.  
2-3 minutiga saab suhkrust suhkruvatt. Rullige suhkruvatt puidust grilltiku otsa (neid on saadaval 
toiduainetekauplusest). Tehke tikuga kausis ringjaid liigutusi.  
Suhkruvati tegemise järel lülitage seade nupust välja (nupu asend 0).  
Enne, kui hakkate uut suhkrut lisama, oodake pöörleva anuma täieliku peatumiseni.  
Pöörlev anum jahtub umbes 15 minuti vältel pärast seadme peatamist. 
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS  
Puhastage seadet pärast iga kasutamist. Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda.  
Pühkige seadme pealispinda vaid niiske lapiga. Ärge kastke mootorikorpust vette. Seadmele ei tohi 
midagi piserdada.  
 
TEHNILINE TEAVE  
Võimsus 500 W  
Toide 220 – 240 V～50/60Hz 
Tootja jätab endale õiguse muudatusteks seadme spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise 
etteteatamiseta.  
 
KESKKONNAKAITSE 

Euroopa direktiiv nr 2011/65/EC, mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, 
kehtestab, et vanad majapidamise elektriseadmed ei kuulu äraviskamisele koos tavaliste 
olmejäätmetega. Vanu elektriseadmeid käideldakse, et optimeerida neis kasutatavate 
materjalide kasutamist ja taaskäitlemist ning vähendada halba mõju inimtervisele ja 

keskkonnale. Läbikriipsutatud „ratastel prügikonteineri” sümbol meenutab kasutajale kohustust 
elektroonikaseadmete eraldi käitlemise kohta. 
 


