
 

 

TRUMMELRIIV-VIILUTAJA 
 BP.400 

 KASUTUSJUHEND 
 

 
 
 
 
 
 
 
OHUTUSJUHISED  

 Eemaldage seade pakendist ja veenduge, et seade on terve ning kõik selle osad on 
komplektis.  

 Pakendi osi ei tohi anda väikelaste kätte. Käidelge pakend vastavalt kohalikule 
jäätmeseadusele.  

 Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt, tootja remondiettevõttes või sarnase 
kvalifikatsiooniga remondiettevõttes lasta välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.  

 Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kasutatava vooluvõrgu näitajad 
vastavad seadme tüübisildi andmetele tarbitava toite kohta.  

 Vale võimsusega elektrivoolu kasutamine võib seadet kahjustada.  
 Kui pistik ei peaks sobima pistikupesaga kokku, pöörduge elektripaigaldiste spetsialisti poole 

abi saamiseks.  
 Üldiselt pole soovitatav ühendada seadet elektrikontakti pikendusjuhtme kaudu. Kui see 

siiski on vältimatu, kasutage pikendusjuhet, mille koormusnäitajad on vastavuses seadme 
tarbimisvõimsusega, et ei tekiks juhtme ülekuumenemisest tulenevaid ohte.  

 Seadet ei tohi kasutada, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustunud.  
 Mistahes rikke / tõrke ilmnemisel ärge kasutage seadet edasi. Eemaldage sel juhul seade 

elektrikontaktist.  
 Ärge proovige seadet ise parandada. Pöörduge tootja poolt volitatud remondiettevõttesse 

seadme parandamiseks. Muul juhul riskite isiku- ja varakahjuga elektrilöögi- ja tuleohu tõttu.  
 Seadet tohib kasutada ainult juhendis kirjeldatud otstarbel. Mistahes muu kasutusviis on 

ebaõige ja ohtlik.  
 Tootja keeldub vastutusest mistahes võimalike kahjude osas, mis tulenevad seadme valest 

kasutamisest ja/või kasutusjuhendi juhiste eiramisest.  
 Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks.  
 Seadme korpust ega juhet ei tohi kasta vette ega vedelikesse.  
 Seadet ei tohi kasutada tule- ja plahvatusohtlike ainete või lenduvate gaasidega samas 

ruumis; samuti mitte lahtise tule ega kuumuskiirguse läheduses.  
 Väikelapsed, vähevõimekad isikud või kogemusteta isikud tohivad seadet kasutada 

vastutusvõimelise isiku järelevalve all. Kui seadet kasutavad lapsed, on vajalik täiskasvanu 
poolne tähelepanelik juhendamine.  

 
  



 

 

HOIATUSED KASUTAMISE OHUTUSE TAGAMISEKS  
 Kasutamiseks asetage seade horisontaalsele kindlale tööpinnale.  
 Vältige toitejuhtme rippuma jätmist üle lauaääre.  
 Hetkel mitte kasutusel oleva seadme pistik tuleb eemaldada elektrikontaktist. Seadme pistik 

tuleb eemaldada elektrikontaktist ka enne seadme hooldamist ja puhastamist.  
 Ärge hoidke masinat töös kauem, kui 5 minutit ühtejärge.  
 Trumlite terad on teravad – käsitsege neid hoolikuse ja ettevaatusega.  
 Ärge puudutage seadme liikuvaid osi kätega.  
 Ärge jätke seadet kasutamise ajaks järelevalveta.  
 Ärge pange käsi seadme söötekolusse, kui trumlid on liikumas. Oodake trumlite peatumiseni.  
 Ärge käivitage seadet tühjana.  
 Ärge võtke seadet koost lahti enne, kui mootor on seisatud.  
 Ärge pange töötava seadme söötekolusse käsi ega muid esemeid peale riivitavate / 

viilutatavate toiduainete.  
 Seadme mootorikorpust, pistikut ega juhet ei tohi kasta vette ega vedelikesse. Puhastage 

neid osi ainult niiske lapiga.  
 Seadet tohib kasutada vaid juhendis ettenähtud kasutusotstarbel - toiduainete riivimine ja 

viilutamine.  
 Seade on ette nähtud kasutamiseks vaid kodumajapidamise tingimustes. 

 
 
 
 
 
 
SEADME KIRJELDUS, JOONIS A 
1. Lükkamistarvik  
2. Söötekolu  
3. Viilutustrummel  
4. Jämedalt riivimise trummel  
5. Peenelt riivimise trummel  
6. Trumli kinnituskoht  
7. Käivitusnupp  
8. Mootorikorpus  
9. Toitejuhe  
 
  



 

 

KASUTAMINE, JOONIS B  
Enne esmast kasutamist puhastage seadme osad, nagu on 
kirjeldatud alajaotuses Puhastamine ja hooldus.  
Asetage seade kindlale lauapinnale.  
Valige kasutamiseks soovitud riiv- või viilutustrummel. 
Paigaldage trummel söötekolu korpusse, siis ühendage 
mootorikorpusega ja kinnitage, keerates söötekolu korpust 
vastupäevasuunaliselt.  
Ühendage toitejuhtme pistik elektrikontakti.  
Sisestage riivitav / viilutatav toiduaine söötekolu kaudu ja 
lükake seda kolus allapoole, kasutades kaasasolevat 
lükkamistarvikut. Enne töötlemist on soovitatav lõigata 
toiduaine parajateks tükkideks.  
Vajutage käivitusnupule ja hoidke seda vajutatuna seni, kuni 
on vaja, et trummel pöörleks.  
Trumli vahetamiseks keerake söötekolu korpust päripäeva, 
eemaldage trummel ja paigaldage teine. Enne selle toimingu 
tegemist eemaldage seade vooluvõrgust.  
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS  
Puhastage seadet alati pärast kasutamise lõppu.  
Eemaldage seade vooluvõrgust.  
Võtke mootorikorpuse küljest ära lisaosad.  
Käsitsege trumleid ettevaatusega, kuna need on teravad.  
Trumleid, söötekolu ja lükkamistarvikut tohib pesta käsitsi või nõudepesumasinas.  
Ärge kasutage küürimistarvikuid ega abrasiivseid puhastusaineid seadme mistahes osa puhastamisel.  
Mootorikorpust, juhet ja pistikut tohib puhastada niiske lapiga – ärge tehke neid märjaks ega kastke 
vette/vedelikesse.  
Kõik osad peavad enne uut kasutamist või enne seadme paigutamist säilitusele olema korralikult ära 
kuivatatud.  
 
TEHNILINE TEAVE  
Võimsus: 430 W  
Toide: 220-240V ~50/60Hz  
Tootja jätab endale õiguse muudatusteks seadme spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise 
etteteatamiseta. 
 
KESKKONNAKAITSE 

Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisest (WEEE) 
sätestab, et vanad koduseadmed ei kuulu äraviskamisele olmejäätmete sekka. Elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumiseks on eraldi süsteem, mis aitab säästa loodusvarasid ja 
väldib kahjulike ainete loodusesse sattumise kahjulikku mõju nii loodusele kui ka 

inimtervisele. Läbikriipsutatud prügikonteinerit kujutav sümbol meenutab kohustust käidelda elektri- 
ja elektroonikaseadmeid õigesti. 


