
 

 

 ELEKTRILINE SOOLA-, PIPRA- JA VÜRTSIVESKI ASM531 

 KASUTUSJUHEND 
Ohutust puudutavad juhised 

• Lugege käesolevat juhendit hoolikalt ja hoidke juhend alles edaspidiseks.  

• Kasutage seadet vastavalt kasutusotstarbele, milleks on toiduvalmistamine kodumajapidamises.  

• Ilma abistava juhendamiseta ei tohiks seadet lubada kasutada väikelastel ega füüsiliste või vaimsete 

puuetega isikutel, kes oma puude tõttu ei suudaks seadet iseseisvana ohutult kasutada.  

• Mistahes parandustöid seadmele tohivad teostada ainult vastavalt kvalifitseeritud remondiettevõtte 

spetsialistid. Ärge proovige seadet ise parandada.  

• Ärge jätke seadet väikelaste käeulatusesse.  

• Lülitage seade välja, kui seda parajasti ei kasutata või kui seda hakatakse puhastama / sellel tarvikuid 

vahetama.  

• Veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed on seadme tüübisildil kirjas olevate andmetega 

vastavuses.  

• Seadme laadimise lõppedes eemaldage seade vooluvõrgust.  

• Vooluvõrgust eemaldades ei tohi seadet tirida juhetpidi, vaid võtta kinni pistikust.  

• Kontrollige regulaarselt, et voolujuhtmele poleks tekkinud kahjustusi. Vigastatud juhtme / adaptriga 

seadet kasutada ei tohi.  

• Vigastatud voolujuhe tuleb lasta välja vahetada kvalifitseeritud remondiettevõtte spetsialistil. 

• Ärge jätke seadet laadima rohkem kui 3 päevaks.  

• Ärge hoidke seadet küttekehade ligiduses ega otseses päikesekiirguses.  

• Ärge laske seadmel ega selle juhtmel märjaks saada.  

• Kasutage koos seadmega vaid seadme enda vooluadaptrit. Ärge kasutage seadmega muid adaptreid. 

 

Tehniline teave 

Mudel: ASM531 

Toide: 230V ~ 50Hz 

Väljundvool: 5V, 300mA 

 

Seadme osad  

Seade on ette nähtud 

kasutamiseks 

kodumajapidamistes, mitte 

ärieesmärgil. 

1. Mootorikorpus 

2. Jahvatusnupp 

3. Vürtsiveski 

a. Ärakeeratav kork 

b. Mahuti 

c. Täiteava 

d. Jahvatuse seadistaja 

e. Valgustus 

4. Laadimisalus / karussell 

5. Adapter 

6. Adaptri pistik 

 

 

 

 



 

 

Aku laadimine. 

Ühendage adaptri pistik laadimisalusega ja toitepistik elektrikontakti. Asetage mootorikorpus 

laadimisalusele. Keerake mootorikorpust paremale. Sümbolid  ja  peavad jääma kohakuti. 

Esimesel laadimiskorral laske seadmel laadida umbes 3-4 tundi. Pöörake mootorikorpust vastupäeva 

ja eemaldage see. 

Adapter ja mootorikorpus võivad laadimise käigus soojeneda. See on tavaline. Soovitatav on enne 

kasutamist mootorikorpus laadijast eemaldada ja lasta mõni aeg jahtuda. 

 

Enne esmakasutamist 

Täitke veskid vastavalt oma soovidele kas pipraterade, soola või kuivatatud 

ürtidega. Eemaldage  veskilt ärakeeratav kork ja täitke mahuti. Ärge täitke 

mahutit rohkem kui ¾ ulatuses. 

 

Kasutamine 

Kasutada on võimalik kuni 5 erinevat veskit, kas käsitsi või automaatselt. 

Käsitsi kasutamine: võtke veski karussellist välja. Hoidke veskit toidu kohal. Keerake keeratavat korki, 

et vürtsi jahvatada ja toidule puistata. Pange veski tagasi vürtsikarusselli sisse. 

Automaatne: Võtke mootorikorpus karusselli keskelt. Võtke veski karussellist ja eemaldage selle 

keeratav kork. Kinnitage mootorikorpus veski ülapoolelel ja keerake veerand pööret. Sümbolid  ja 

peavad jääma kohakuti. Vürtside jahvatuse jämedus on reguleeritav põhjal asuva keeratava 

regulaatoriga. Keerake seda paremale poole, et saaks peenema jahvatuse. Vasakule keerates jääb 

jahvatus jämedam. Hoidke veskit toidu kohal. Vajutage 

jahvatusnuppu, et soovitud kogus vürtsi toidule lisada. Samal ajal 

põleb veski all väike valgustus. Kasutamise järel eemaldage 

mootorikorpus veski küljest, keerates seda veerand pööret. 

Pange mootorikorpus karussellile tagasi.. Pange keeratav kork 

veskile peale ja asetage see karussellile. 

 

Puhastamine ja hooldus 

Seadme pealispinda võib pühkida niiske lapiga. Kuivatage 

põhjalikult, kasutades kuiva lappi. Ärge kasutage kangeid 

puhastusaineid. Ärge kastke seadet vette ega muusse vedelikku. 

 

Aku laadimine.  

Seadmes olevad akud on laetavad. Neid pole tarvis uute vastu 

vahetada. Kuid kui need peaks muutuma defektseteks, saab need 

vahetada.  

Avage akuõõnsus, vajutades kaht valget sakki mootorikorpuse 

põhja all kokkupoole. 

Pange sisse uued laetavad akud ja vajutage akuõõnsus kinni, nii et 

kaks valget sakki oma kohtadele klõpsatavad. Laske uutel akudel 

laadida 4 h enne kui kasutate seadet uuesti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Keskkonnakaitse 

Pakkematerjalid tuleb visata vastavatesse kogumiskonteineritessse. Kui seadme kasutamisaeg on 

lõppenud, ärge visake seadet olmejäätmete hulka, vaid toimetage jäätmekäitlusettevõtte 

kogumispunkti. Seade sisaldab taaskasutatavaid materjale. Keskkonna ja inimtervise 

säästmiseks toimetage seade nõuetekohaselt kogumispunkti, kus organiseeritakse vana seadme 

käitlemine ja ringlussevõtt. Teabe saamiseks jäätmekäitlusettevõtete kohta pöörduge kohaliku 

omavalitsuse ametnike poole. 

 

Garantiitingimused 

Maaletooja tagab, et seadmel on 60 kuu pikkune (alates ostukuupäevast) tootmis- või 

materjalidefektide garantii, kui täidetud on allpooltoodud tingimused. Garantiiperioodil on töö- ja 

materjalikulud seadme remondile garantiitingimustel tasuta. Garantiiperioodil teostatud remont 

garantiiperioodi ei pikenda. Maaletooja saab automaatselt seadme mistahes defektse osa 

omanikuks, kui see osa garantiiremondi käigus välja vahetatakse (kehtib ka kogu defektse seadme 

välja vahetamisel). Kõik garantiinõuded tuleb tõendada algupärase ostudokumendiga. 

Garantiinõuded tuleb esitada edasimüüjale, kust seade osteti või maaletoojale. 

Garantii väljastatakse ainuisikuliselt esmasele ostjale ja seda ei saa edasi anda. 

Garantii ei laiene tootele vigade puhul, mille on põhjustanud: 

• Õnnetused, vale kasutamine, kulumine ja / või hooletus. 

• Vale paigaldus ja / või kasutamine, mis on vastuolus kehtivate õiguslike, tehniliste või 

ohutusmäärustega. 

• Ühendamine sellisesse vooluvõrku, mis ei ole vastavuses seadme tüübisildil toodud 

andmetega. 

• Volitamata modifikatsioonid. 

• Kolmandate osapoolte poolt teostatud remont. 

• Hooletu transport, e. ilma sobiva pakendi või kaitseta. 

Käesoleva garantii raames ei võeta nõudeid arvesse, kui kahju on tekkinud: 

• Transpordi käigus. 

• Seadme seerianumbri eemaldamisel või muutmisel. 

Garantii ei laiene ka voolujuhtmele, valgusti pirnidele ega klaasist detailidele. 

Käesoleva garantii raames võetakse arvesse vaid neid nõudeid, mis esitatakse vigaste detailide 

parandamiseks või väljavahetamiseks. 

Maaletooja ei vastuta mistahes kadude või kahjude eest, mis kaudselt või otseselt on tulenenud 

maaletooja poolt imporditud seadmest. 

Garantiinõudega võib pöörduda seadme edasimüüja poole, kellelt seade on ostetud. Bestron pakub 

ka võimalust saata seade otse enda hooldusettevõttesse. Ärge saatke seadet ilma eelneva 

kokkuleppeta. Pakki ei pruugita vastu võtta ja mistahes saatekulud jäävad saatja kanda. Võtke 

ühendust tootja hooldusettevõttega ja saate sealt täpsemad juhised. 

Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks ärieesmärgil. 

 

  



 

 

GARANTII JA HOOLDUS  
• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 

eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 
 


