
 

 

 VAHVLIKÜPSETAJA ASW401 

 KASUTUSJUHEND 
Ohutust puudutavad juhised 

• Lugege käesolevat juhendit hoolikalt ja hoidke juhend alles edaspidiseks.  

• Kasutage seadet vastavalt kasutusotstarbele, milleks on toiduvalmistamine 

kodumajapidamises.  

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 

iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme 

turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. 

• Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi.  

• Mistahes parandustöid seadmele tohivad teostada ainult vastavalt kvalifitseeritud 

remondiettevõtte spetsialistid. Ärge proovige seadet ise parandada.  

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

andmetega vastavuses.  

• Ühendage seade ainult õigesti maandatud vooluvõrku.  

• Võtke alati seadme pistik pistikupesast välja ajaks, mil seadet ei kasutata.  

• Ärge eemaldage pistikut vooluvõrgust juhetpidi tirides, vaid võtke kinni pistikust.  

• Kontrollige regulaarselt, et voolujuhtmele poleks tekkinud kahjustusi. Ärge kasutage seadet, 

kui seadme voolujuhe on kahjustunud.  

• Kahjustatud voolujuhe tuleb lasta välja vahetada volitatud remondiettevõttes. 

• Ärge kasutage pikendusjuhet.  

• Seadme ümber tuleb jätta piisavalt vaba ruumi kuumuse eraldumiseks, et vältida tuleohtu. 

• Veenduge, et seade ei oleks liiga ligidal süttivatele / sulavatele materjalidele.  

• Seadet ei tohi millegagi kinni katta. 

• Kindlustage, et seade, selle voolujuhe ega pistik ei satuks kontakti vee ega vedelikega.  

• Ärge kasutage seadet õues ega niisketes ruumides.  

• Asetage seade stabiilsele, lamedale aluspinnale, kus pole ohtu seadme allakukkumiseks. 

• Seadme puudutamisel peavad kasutaja käed olema kuivad.  

• Mistahes rikke korral, samuti enne puhastamist või seadme säilitusele ära paigutamist 

eemaldage seade vooluvõrgust.  

• Ärge jätke seadet kasutamise ajaks järelvalveta.  

• Ärge tõstke töötavat ega maha jahtumata seadet ühest kohast teise. Enne teisaldamist tuleb 

seade välja lülitada ja lasta maha jahtuda.  

• Jätke seadme ümber igasse külge piisavalt ruumi (10 cm külgedele ja taha, 30 cm peale). 

• Seadme kaanele ei tohi asetada midagi rasket.  

• Ärge laske tulikuumadel küpsetusplaatidel külma veega kokku puutuda. Vastasel juhul võivad 

plaadid püsivalt deformeeruda.  

• Ärge puudutage märjaks saanud seadet! Eemaldage seade viivitamatult vooluvõrgust.  

• Ärge kasutage seadet, mis on märjaks saanud.  

• Pärast kasutamist tuleb seade puhastada põhjalikult (vt. osa, mis käsitleb seadme 

puhastamist).  

• Seadet ei tohi vooluvõrku ühendada välise taimeri ega kaugjuhtimisseadme vahendusel. 

 

 

 



 

 

Seadme osad 

Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes, mitte ärieesmärgil. 

 

1. Korpus 

2. Küpsetusplaadid 

3. Kuumutuse märgutuli 

4. Sisselülitatud oleku märgutuli 

5. Käepide 

6. Sulgur 

 

Enne esmakordset kasutamist. 

Võtke seade välja pakendist. Puhastage 

seade nii, nagu kirjeldatud puhastamist käsitlevas osas. Kuivatage seade hoolikalt. Ühendage seade 

seinakontakti ja laske küpsetusplaatidel kuumeneda umbes 10 minutit. Seadmest võib eralduda 

kõrbelõhna. See haihtub peagi. Tuulutage ruum. Jätke töötava seadme ümber piisavalt vaba ruumi 

õhuvahetuseks.  

Hoidke kodulinde seadme ligidusest kaugemal (esmakuumutamise protsessi ajal). Külgevõtmatu 

pinna pealt eralduvad aurud on lindudele kahjulikud. 

 

Vahvlite küpsetamine. 

Juhendi lõpus asuvad mõned retseptid vahvlitaina valmistamiseks – valmistage ette tainas.  

Ühendage pistik vooluvõrku. Märgutuled süttivad ja seade hakkab kuumenema. Oodake rohelise tule 

kustumiseni. Küpsetusplaadid on sel hetkel täpselt õige temperatuuriga, et küpsetamist alustada. 

Kuumutage seade, nagu eelkirjeldatud. Määrige küpsetusplaate õli või võiga, kasutades pintslikest. 

Tõstke vajalik kogus tainast alumisele küpsetusplaadile, vältides taina ajamist servadele. Sulgege 

kaas. Küpsetage vahvleid, kuni need omandavad pruunistunud värvi. Vahvel küpseb umbes 3-5 

minutit. Ärge avage kaant küpsetamise poole pealt, vaid siis kui vahvel on valminud. Eemaldage 

vahvel puidust või kuumuskindlast plastist spaatli abil, et mitte rikkuda külgevõtmatut 

küpsetuspinda. Ärge kasutage metallesemeid ega muid teravikke. Lõpuks eemaldage seade 

vooluvõrgust ja jätke avatud kaanega jahtuma. 

 

Puhastamine ja hooldus 

Puhastage seade alati pärast kasutamist. Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske täielikult jahtuda. 

Puhastage seadme osad niiske lapiga. Vajadusel kasutage minimaalselt nõudepesuainet. Niiskus ei 

tohi sattuda seadmesse. Kuivatage seade põhjalikult. 

Ärge kunagi kasutage söövitavaid või abrasiivseid puhastusaineid, samuti mitte teravaid esemeid 

seadme puhastamiseks. Seadet ega selle juhet / pistikut ei tohi kasta vette ega vedelikesse. 

 

Keskkonnakaitse. 

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 ole vastutav 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. 

  



 

 

 

RETSEPTID 
1 Kiirvahvlite retsept 

Ained: 

500 g jahu 

1 kotike küpsetuspulbrit 

150 g võid 

4 muna 

100 g suhkrut 

¼ liitrit piima 

1 kotike vaniljesuhkrut 

1 näpuotsatäis soola 

 

Ettevalmistus. 

Segage kokku jahu ja küpsetuspulber. Sulatage või. 

Vahustage munad. Lisage suhkur, piim, vaniljesuhkur ja 

sool, segades vahepeal. Lisage jahtunud sulavõi ja segage 

põhjalikult. Lõpuks lisage jätkuvalt segades jahu. Laske 

vahvliküpsetajal kuumeneda, küpsetage vahvleid 2 – 3 

minuti vältel. 

 

2 Brüsseli vahvlid (piima / veega retsept) 

8 vahvli tegemiseks. 

120 g suhkrut 

2 muna 

350 g jahu 

1 tl riivitud sidrunikoort 

½ kotikest vaniljesuhkrut 

1 näpuotsatäis soola 

150 ml piima (3.5%) 

1/2 kotikest küpsetuspulbrit 

Leiget vett 

 

Ettevalmistus. 

Segage või, suhkur, sidrunikoor ja vaniljesuhkur vahuks. 

Lisage ükshaaval munad. Segage kokku jahu ja 

küpsetuspulber. Lisage jahusegu ja piim vaheldumisi 

segule, lisage veel piisavalt leiget vett, et moodustuks 

pannkoogitaigna taoline tainas. Jätke tainas 20 minutiks 

seisma ja segage põhjalikult. Laske vahvliküpsetajal 

kuumeneda, määrige küpsetuspinnad või või õliga. 

Küpsetage vahvlid valmis ja puistake üle suhkru ja 

kaneeliga. 

 

 

3 Vahvlid (crème fraîche’ga) 

Ained: 

125 g crème fraîche’t 

125 g võid 

6 munakollast 

250 g sõelutud jahu (tüüp 405) 

1 näpuotsatäis soola 

6 munavalget 

1 vaniljekaun 

100 g tuhksuhkrut 

 

Ettevalmistus. 

Soojendage crème fraîche üles. Vahustage või ja lisage 

munakollased, vahepeal segades. Lisage vaheldumisi 

sool ja jahu ning crème fraîche võile, et moodustuks paks 

tainas. Vahustage munavalged kõvaks vahuks ja segage 

tasakesi taina hulka. Jätke tainas 30 minutiks seisma. 

Küpsetage vahvlid vahvliküpsetajas võiga määritud 

küpsetusplaatide vahel. Segage omavahel vaniljekauna 

sisu ja tuhksuhkur ning riputage värsketele vahvlitele. 

Soovi korral serveerige vahukoore ja kirsside või 

kirsikeedisega. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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: 

 
 
 

 

 

 


