
 

 

VAHVLIKÜPSETAJA 
 BT.603Y 

 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 hooldusteeninduses või sarnases 

kvalifitseeritud hooldusteeninduses 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 ette nähtud 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. 

 Alati tuleb olla tähelepanelik ja hoolikas, kui seadet kasutavad lapsed või töötava seadme 
ligiduses viibib väikelapsi.  

 Kui seadet parajasti ei kasutata või enne, kui seadet hakatakse puhastama, eemaldage seadme 
pistik elektrikontaktist.  

 Laske seadmel enne puhastamist ja enne säilitamiseks ära paigutamist täielikult jahtuda.  
 Leides seadmelt või selle juhtmelt kahjustuse, ärge kasutage seadet.  
 Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks.  
 Ärge laske seadme voolujuhtmel rippuda üle laua-/tööpinna äärte ega puudutada kuumi 

pindu.  
 
 
 
 



 

 

SEADME OSAD, joonis A  

 
1. Toite märgutuli (roheline)  
2. Temperatuuri/ termostaadi märgutuli (punane)  
3. Juhtme kerimise koht seadme all 
4. Toitejuhe seadme all 
5. Pealmine küpsetusplaat  
6. Alumine küpsetusplaat  
 
ESMANE KASUTUSELE VÕTMINE 
Enne uue seadme kasutusele võtmist pühkige küpsetusplaate niiske lapiga. Pange plaatidele veidi 
toiduõli või võid ning laske seadmel 5 minutit ilma taignata kuumeneda.  
Selle esimese kuumutamise käigus hakkavad küpsetusplaadid kergelt eraldama suitsu, mis pole 
kahjulik ja haihtub ruumi tuulutamisel peagi. 
Paigutage seade tasasele, kindlale aluspinnale. Kindlustage, et juhe ei puutuks kokku kuumade 
pindadega.  
 
KASUTAMINE  
Ühendage pistik elektrikontakti, süttib roheline märgutuli.  
Seade hakkab kuumenema. Kui temperatuur on saavutatud, süttib punane märgutuli ning võib asuda 
küpsetama.  
Avage seadme kaas. Lisage sobiv kogus tainast alumisele küpsetusplaadile. Sulgege seade, asetades 
ülemise plaadi alumisele peale ning jälgige küpsetusprotsessi. Vahvel on valmis umbes 2-3 minutiga, 
vastavalt sööja eelistusele pruunistumise osas. Avage küpsetaja kaas ja eemaldage vahvel, kasutades 
selleks mittemetallist tarvikut - puust või plastikust spaatlit. Ärge kunagi kasutage selleks mingit 
metallist söögiriista, sest see kahjustab küpsetusplaatide külgevõtmatuid pindu.  
Kui küpsetamine on lõpetatud, eemaldage seade vooluvõrgust.  
Kui kasutamise ajal osutub vajalikuks seade ühest kohast teise tõsta, siis saate seda teha seadme 
sangadest hoides. Ärge puudutage seadme küpsetusplaate, kuni need on tulised. 
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS  
Enne puhastamist lülitage seade välja – eemaldage vooluvõrgust ja jätke jahtuma.  
Pehme ja kergelt niiske lapiga pühkige seadme korpust ning küpsetusplaate. Ärge kasutage seadme 
puhastamisel küürimistarvikuid ega abrasiivseid puhastusaineid.  
Ärge kastke seadet vette ega vedelikesse.  
Säilitage seadet puhtas ja kuivas kohas.  



 

 

TEHNILINE TEAVE  
Võimsus: 800-1000 W  
Toide: 220-240V, 50Hz  
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. 


