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OHT 

Märkega ETTEVAATUST tähistatakse potentsiaalselt ohtlikke olukordi. 

Vigastuste vältimiseks tuleb kõikide hoiatustekstidega põhjalikult tutvuda. 

► Juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. 

HOIATUS 

Sildiga HOIATUS tähistatakse võimalikke ohtlikke olukordi. 

Juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi. 

► Vigastuste vältimiseks tuleb kõikide hoiatustekstidega põhjalikult tutvuda. 

TÄHELEPANU 

Sildiga HOIATUS tähistatakse võimalikke ohtlikke olukordi. 

Juhiste eiramine võib põhjustada kergemaid või keskmisi vigastusi. 

► Vigastuste vältimiseks tuleb kõikide hoiatustekstidega põhjalikult tutvuda. 

MÄRKUS 
Lisainformatsioon seadme kasutamise kohta. 

11Kasutusjuhend 

11.1 Üldine 

Palun lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning tutvuge kõikide funktsioonide ja 

kasutusvõimalustega. 

Kui kasutate ning hooldate seadet hoolikalt, saate seda kasutada palju aastaid. 

Soovime, et seadme kasutamine valmistaks teile palju rõõmu! 
 

11.2 Juhendis leiduv info 

Kasutusjuhend kuulub jäämasina (edaspidi seade) komplekti ning sellest leiate juhiseid 

seadme kasutamise alustamise kohta, ohutusjuhiseid ning juhiseid seadme kasutamise 

ja hooldamise kohta. Kasutusjuhend peab asuma alati kättesaadavas kohas. Kõik 

seadme kasutajad peavad kasutusjuhendiga tutvuma:  

• Kasutuselevõtt   • Kasutamine  • Tõrkeotsing  • Puhastamine 

Hoidke kasutusjuhendit kättesaadavas kohas ning seadme müümisel või edasiandmisel 

andke kasutusjuhend uuele omanikule üle. 
 

11.3 Hoiatusteated 

Hoiatused on tähistatud alljärgnevate tekstidega. 
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Märkus 

Palun järgige seadme ohutuks kasutuseks 
allpooltoodud ohutusjuhiseid. 

► Seadet võivad kasutada lapsed vanuses 8 ja vanemad, kui 
neid jälgitakse või on neid juhendatud seadet ohutult 
kasutama ja mõistavad võimalikke ohte. 

► Seadet võivad puhastada ja hooldada ainult lapsed, kes on 
vähemalt 8-aastased ja neid juhendatakse. 

► Seade ja selle ühenduskaabel ei tohi olla kättesaadav alla 8-
aastastele lastele. 

12 Ohutus 

See peatükk sisaldab olulisi märkusi seadme ohutuks kasutamiseks. 
Seadme kasutamisel tuleb järgida kõiki ohutusjuhiseid. Nende eiramine võib 
põhjustada seadme riknemise või füüsilisi vigastusi. 

 

12.1 Seadme kasutamine 

Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja siseruumides kottide 

jääkuubikute valmistamiseks. Seade on mõeldud kasutamiseks kodustes 
tingimustes või sarnastes kohtades: 

• kaupluste, kontorite ja teiste äripindade töötajate köökides;  kodumajutustes, 

• põllumajandusettevõtetes; 

• hotellide, motellide ja teiste majutusasutuste klientidele mõeldud kööginurkades. 

Seadet võib kasutada ainult kasutusjuhendis kirjeldatud toiminguteks. 

Hoiatus 
ETTEVAATUST seadme kasutamisel! 

Ohtude vältimiseks võib seadet kasutada ainult otstarbekohaselt. 

► Kasutage seadet ainult selleks ette nähtud toiminguteks. 

► Järgige kasutusjuhendis toodud protseduuride kirjeldusi. 

Juhiste eiramisel ei vastuta tootja seadme riknemise eest. Juhiste eiramisel jääb 

kogu vastutus kasutajale. 

12.2 Üldised ohutusjuhised 
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MÄRKUS 

► Lapsed ei tohi seadmega mängida. 

► Seadet võivad kasutada inimesed, kellel on vähenenud 
füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel 
puuduvad kogemused ja/või teadmised selle kasutamise 
kohta siis, kui neid juhendatakse või on neid juhendatud 
seadme ohutu kasutamise tagamiseks ning nad on aru 
saanud kasutamisest tulenevatest ohtudest. 

► Enne seadme kasutamist veenduge visuaalse vaatluse teel, 
et see on terve ja töökorras. Ärge kasutage mitte kunagi 
katkist seadet. 

► Kui toitejuhe on katki, pöörduge selle välja vahetamiseks 
vastavat kvalifikatsiooni omava spetsialisti poole. 

► Isikud, kes ei saa seadet kasutada füüsilise või vaimse 
häire või motoorikapuude tõttu, tohivad seda kasutada 
ainult järelevalve all või peale vastutava isiku poolt tehtud 
koolitust. 

► Ärge lubage lastel seadet ilma järelevalveta kasutada. 

► Ärge jätke seadet kasutamise ajal järelvalveta. 

► Seadet võib remontida ainult vastavat kvalifikatsiooni omav 
spetsialist. Remontimisel tehtud vead võivad olla kasutajale 
ohtlikud. 

► Garantiiajal võib seadet remontida ainult tootja poolt 
autoriseeritud firma. Vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse. 

► Kasutada võib ainult originaalvaruosi. Vastasel juhul kaotab 
garantii kehtivuse. 

► Kasutage jääkuubikute tegemiseks ainult vett. 

► Ärge kallutage seadet ülespoole. 
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Ettevaatust 

Hoiatus: Ohud tuleohtlike või süttivate materjalide 
kasutamisel. 

 

 
► Ärge hoidke seadme sees süttivaid või plahvatusohtlikke 

anumaid nagu aerosoolipudeleid vms. 

► Seadme sisse sattuv gaas on tuleohtlik. 

► Ärge katke seadme ventilatsiooniavasid kinni. 

► Ärge kasutage seadme sees mehaanilisi seadmeid, millega 
saab kiirendada jää eemaldamist. 

► Ärge kasutage seadmes elektriseadmeid. 

► Ärge kahjustage seadme jahutuskontuuri. 

Ettevaatust 

Elektrist tingitud ohud võivad põhjustada surmaga 
lõppevaid õnnetusi! 

Pingestatud ja varjestamata juhtmete või detailide puudutamine 
võib olla eluohtlik! 

Elektrist tingitud ohtude vältimiseks tuleb jälgida 
ohutusjuhiseid: 

► Kui toitejuhe on katki, pöörduge selle välja vahetamiseks 
vastavat kvalifikatsiooni omava spetsialisti poole. 

 

 
 

12.3 Ohud tuleohtlike või süttivate materjalide kasutamisel. 
 

12.4 Elektrist tingitud ohud 

Märkus 

► Kasutage jäämasinat ainult toatemperatuuril ja 
siseruumides. 

► Täitke seadet ainult joogiveega. 

► Eemaldage enne seadme utiliseerimist seadme kaas. 
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Hoiatus 
Seadme koostamisel võivad tekkida isiklikud ning varalised kahjud! 

Selliste ohtude vältimiseks tuleb jälgida järgnevaid ohutusjuhiseid: 

► Lapsed ei tohi pakenditega mängida. Lämbumisoht. 

 

 
 

13 Kasutusele võtmine 

See peatükk sisaldab olulisi märkusi seadme ohutuks kastusele võtmiseks. Ohtude ja 
rikete vältimiseks tuleb jälgida ohutusjuhiseid: 

 

13.1 Ohutusteave 
 

13.2 Piiratud vastutus 
Kõik tehnilised andmed, paigaldusjuhised, juhised seadme kasutamiseks ja 
hooldamiseks on koostatud meie parimate teadmiste ja veendumuste alusel, võttes 
arvesse meie kogemusi ja nendel baseeruvaid lahendusi. 
Kasutusjuhendis toodud info, illustratsioonide või kirjelduste põhjal ei saa tootjale 
kahjunõudeid esitada. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud: 

• Juhiste eiramisest  Seadme ebaõigest kasutamisest 

• Seadme ebaõigest remontimisest  Seadme modifitseerimisest või ümberehitamisest 

• Mittesobivate varuosade kasutamisest 

Seadme konstruktsiooni ei ole soovitav muuta. Sellisel juhul kaotab garantii kehtivuse. 

Teksti tõlkimisel on lähtutud parimatest teadmistest. Tootja ei vastuta tõlkimisvigade eest 
ka juhul kui need on tehtud tootja enda poolt. Aluseks on saksakeelne tekst. 

Ettevaatust 

► Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe või pistikupesa on 
katki, seade ei tööta või on see katki/maha kukkunud. 
Ohtude vältimiseks võib katkist toitekaablit uue vastu välja 
vahetada ainult vastavat kvalifikatsiooni omav spetsialist. 

► Ärge avage mitte mingil juhul seadme korpust. Elektrilised 
või mehaanilised muudatused ning pingestatud detailide 
puudutamine võib põhjustada elektrilöögi. Lisaks võib 
seadme funktsionaalsus olla häiritud. 
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Märkus 
► Veenduge, et seade on komplektne ning ilma vigastusteta. 

► Kui seade ei ole komplektne või tuvastate transpordi käigus tekkinud vigastusi, 
tuleb müüjat sellest koheselt informeerida. 

Märkus 
► Võimalusel hoidke originaalpakend alles kuni seadme garantiiaja lõppemiseni. Sellisel 

juhul saab seda kasutada seadme garantiiremonti saatmisel. 

13.3 Autorikaitse 

See dokument on autoriõigustega kaitstud. Firmale Braukmann GmbH kuuluvad kõik 
õigused. Keelatud on muuhulgas fotomehhaaniline reprodutseerimine, dubleerimine ja 
spetsiaalsete protsesside (nt andmete töötlemine, andmekandjad, andmesidevõrkude) 
läbiviimine, seda isegi osaliselt. 

See hõlmab dokumendi sisu ning seadme tehnilisi muudatusi. 
 

13.4 Seadme komplektsus ning pakendi kontrollimine 

Seadme komplekti kuuluvad reeglina: 

• IceMaster Ecostyle • Jääkorv  • Jääkühvel • Kasutusjuhend 
 

13.5 Seadme lahti pakkimine 

Seadme lahti pakkimisel: 

• Tõstke jäämasin karbist välja ning eemaldage kõik pakkematerjalid. 

• Eemaldage jääkühvli ning jääkorvi kinnitusteibid. 

• Enne jäämasina esimest kasutamist puhastage põhjalikult veemahutit, jääkorvi ning 
jääkühvlit (vt Seadme puhastamine). 

• Puhastage seadme sisemust veega. Eemaldage vee väljastamiseks seadme all 
asuv äravoolukork. 

 

13.6 Pakendi utiliseerimine 

Pakend on mõeldud seadme kaitsmiseks transpordi ajal. Pakkematerjalid on 
valmistatud loodussõbralikest materjalidest ning on seetõttu taaskasutatavad. 

Korrektne utiliseerimine vähendab prügikoguseid ning toormaterjali kulu. Viige pakendid, 
mida te hiljem kasutada ei soovi, selleks ette nähtud kogumispunkti. 

 

13.7 Nõuded seadme paigalduskohale 

• Ohutuse ning probleemidevaba kasutamise tagamiseks tuleb järgida allpooltoodud 
juhiseid: 

• Paigaldage seade kindlale, tasasele ja horisontaalsele pinnale, mille kandevõime 
vastab seadme kaalule. 
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• Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte. 

• Paigaldage seade nii, et lapsed ei ulatuks seda puudutama. 

• Seade ei ole mõeldud paigaldamiseks seinale või kappi. 

• Ärge paigaldage seadet liiga kuuma või niiskesse keskkonda või kergesti 
süttivate materjalide lähedusse. 

• Seadme toimimiseks tuleb tagada õhu piisav liikumine. Seadme külgedel peab 
olema vähemalt 10 cm vaba ruumi. 

• HOIATUS! Ärge sulgege seadme korpuse ventilatsiooniavasid. 

• Ärge eemaldage seadme reguleerimisjalgu. 

• Pistikupesa peab asuma kergesti kättesaadavas kohas nii, et toitejuhet saab 
alati lahti ühendada. 

• Kui seade paigaldatakse ebastabiilsesse kohta (näiteks laevadele), tuleb ohutuse 
tagamiseks tellida vastavat kvalifikatsiooni omav spetsialist. 

 

 
13.8 Elektriühendused 

Ohutuse ning probleemidevaba kasutamise tagamiseks tuleb elektriühenduste 
teostamisel järgida allpooltoodud juhiseid: 

• Enne seadme ühendamist veenduge, et elektrivõrgu parameetrid (pinge ja sagedus) 
vastavad seadme infoplaadil toodud parameetritele. Seadme riknemise vältimiseks 
peavad elektrivõrgu parameetrid vastama infosildil toodud andmetele. Vajadusel 
pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole. 

• Pistikupesa vooluahel peab olema kaitstud 16A kaitselülitiga. 

• Kui kasutate seadme ühendamiseks pikendusjuhet, ei tohi selle pikkus ületada 3m 
ning juhtme ristlõige peab olema vähemalt 1.5 mm². Tulekahju ohu vältimiseks ei tohi 
kasutada mitut pikendusjuhet või harupesa. 

• Veenduge, et toitejuhe on terve ning see ei paikne jäämasina all ning kuumade või 
teravate objektide läheduses. 

• Seadme ohutu kasutamine on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud 
vooluvõrku, millel on õigesti paigaldatud maandussüsteem. Ilma kaitselülitita 
vooluvõrgu kasutamine on keelatud. Kahtluse korral peab ühendusi kontrollima 
kvalifitseeritud elektrik. Tootja ei vastuta kahjude eest, mille põhjuseks on puuduv või 
kahjustatud maandusahel. 
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Hoiatus 

► Ärge jätke seadet järelvalveta - siis saate ohtliku olukorra tekkimisel kiiresti reageerida. 

14 Funktsioon 

Sellest peatükist leiate olulist informatsiooni seadme funktsioonide kohta. 
 
 

 

 
 
 
 

 

1 silikoonkorgiga veeväljund 
(tõmmake seda sissepoole) 

2 veepaak 3 kompressor 

4 toitejuhe 5 kaas 

6 aken 7 seadme korpus 8 

märgutuli (ICE Full) 

9 veeämber 10 aurustaja 

11 jää lükkaja 12 jääkorv 

13 MIN = vee minimaalne tase 

14 MAX = vee maksimaalne tase 

15 jääkühvel 

14.1 Infosilt 

Infosildile on trükitud seadme parameetrid ning see asub seadme all. 
 

15 Kasutamine 

See peatükk sisaldab olulisi märkusi seadme kasutamiseks. Ohtude ja rikete 

vältimiseks tuleb jälgida alljärgnevaid juhiseid: 
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Märkus 
► Palun oodake enne seadme sisse lülitamist vähemalt 24 tundi. Jahutusvedelik 

jõuab selle aja jooksul taastuda. 

Tähelepanu 

► Haigustekitavate organismide vältimiseks tuleks veepaagi vett iga 24 tunni järel 
vahetada. 

15.1 Nuppude funktsioonid 

 

 
 
ON/OFF nupp 

ICE FULL = märgutuli (jääkorv on täis)       

ICE= vilgub siis, kui seade on sisse lülitatud, 

põleb, kui seade töötab 

ADD WATER = lisage veepaaki vett 
 

 

15.2 Kasutamine 
 

• Avage jäämasina kaas ning eemaldage jääkorv. 

• Veenduge, et silikoonkork oleks õigesti vee väljalaskeavasse paigaldatud. 

• Valage vesi paaki ja järgige maksimaalse ja minimaalse taseme märgistust. Sulgege 

seadme kaas. 

• Vajutage jää valmistamiseks toitenuppu. 

• Sõltuvalt vee ja ruumi temperatuurist võib jääkuubikute valmistamine kesta 6-13 

minutit. 

• Kui veepump ei saa vett ette anda, lülitub jäämasin automaatselt välja ja kostub 

helisignaal. Süttib märgutuli "Add Water". Vajutage toitenuppu ning valage vesi sisse. 

• Kui jääkorv on täis, lõpetab jäämasin koheselt töötamise. Sellisel juhul süttib „ICE 

FULL“ märgutuli ja kostub helisignaal. 

• Peale seadme kasutamise lõpetamist tuleb seadmest vesi eemaldada. Seadme 

hoiustamiseks tuleb veekonteiner tühjendada. 
 

 

 

16 Puhastamine ning hooldus 

See peatükk sisaldab olulisi märkusi seadme puhastamiseks ning hooldamiseks. 

Ohtlike olukordade ja rikete vältimiseks tuleb seadme puhastamisel jälgida 

ohutusjuhiseid. 
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TÄHELEPANU 

Enne seadme puhastamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega 

► Hügieeni tagamiseks tuleks veepaagi vett iga 24 tunni järel vahetada. 

► Enne seadme puhastamist tuleb seade välja lülitada ning vooluvõrgust eemaldada. 

► Puhastage seadet pehme lapiga. 

► Ärge kasutage süttivaid puhastusvahendeid. 

► Kui seade on liiga pikalt seisnud, tuleb seda enne kasutamist hoolikalt puhastada. 

TÄHELEPANU 

► Elektriseadmeid võib parandada ainult vastavat kvalifikatsiooni omav spetsialist. 

► Kui seadet parandab selleks vastavat kvalifikatsiooni mitte omav isik, võib see 

põhjustada füüsilisi vigastusi või seadme riknemist. 

16.1 Ohutusteave 
 

 

16.2 Seadme puhastamine enne esimest kasutamist 

• Eemaldage jääkorv 

• Puhastage seadme sisepindu lahjendatud pesuvahendiga, sooja veega ning pehme lapiga. 

• Puhastage seadme sisemust leige veega. Vee väljastamiseks eemaldage 

kork. 

• Puhastage seadme korpust pehme lapi ja sooja veega. 
 

17 Tõrkeotsing 

See peatükk sisaldab olulisi märkusi seadme kasutamiseks. Ohtude ja rikete 

vältimiseks tuleb jälgida alljärgnevaid juhiseid: 
 

17.1 Soovitused turvalisuse tagamiseks 
 

 

 

17.2 Tõrkeotsing 
 

Probleem Võimalik põhjus Lahendus 

"Add Water" 

märgutuli 

põleb. 

Vett pole piisavalt. 
Lülitage seade välja ning käivitage see 

„Start/Stop“ nupu abil hiljem uuesti. 

"Ice full" 

märgutuli põleb 
Jääkorv on täis. Eemaldage jää jääkorvist. 
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Märkus 
► Elektriseadmed tuleb viia selleks ette nähtud kogumispunkti. Vajadusel pöörduge 

lisainformatsiooni saamiseks kohaliku omavalitsuse poole. 

► Enne utiliseerimist hoiustage seadet nii, et see ei oleks lastele kättesaadavas kohas. 

► Seadme sisse sattuv gaas on tuleohtlik. Tuleohtliku materjali utiliseerimisel peab 

järgima kehtivaid õigusakte. 

 

 

Jääkuubikud 

on kokku 

kleepunud. 

Jäävalmistustsükkel 

kestab liiga kaua. 

Lülitage seade välja ning lülitage see 

sisse peale jääkuubikute sulamist. 

Konteineri 

veetemperatuur on 

liiga madal. 

Vahetage vesi uue vastu välja. Kasutage 

vett, mille temperatuur on soovituslikult 

8-32°C. 

 
 

Tsükli pikkus on 

normaalne kuid 

jääkuubikuid ei 

moodustata. 

Ruumi või vee 

temperatuur on liiga 

kõrge. 

Ruumi temperatuur peaks olema 5-40° 

ning vee temperatuur peaks olema 8-

32° C. 

Jahutusvedeliku 

mahutis ei ole piisavalt 

jahutusvedelikku või on 

tegemist 

elektroonikadetailide 

rikkega. 

 
 

Pöörduge hooldusfirma poole. 

 

 
 

18 Seadme utiliseerimine 

Kasutatud elektri- või elektroonikaseadmed sisaldavad väärtuslikke 

materjale. Lisaks kasutatakse seadmete funktsionaalsuse ja ohutuse 

tagamiseks ohtlikke materjale. 

Kui neid utiliseeritakse mitte-taaskasutatavate jäätmetena või käideldakse neid valesti, 

võib see kahjustada inimeste tervist ja keskkonda. Sellepärast ei tohi selliseid 

seadmeid visata olmeprügi hulka. 

 

 

19 Garantii 

Seadme tootmisprotsessist või kasutatud materjalidest põhjustatud rikete korral kehtib 

seadmele garantii 24 kuud. 

 

Garantii õiguslikud tagatised vastavad § 439 nõuetele (Saksamaal). See ei mõjuta 

tsiviilseadustiku tingimusi. 

TÄHELEPANU 

► Kui eelpooltoodud lahendused probleemi ei lahenda, pöörduge hooldusfirma 

poole. 
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Garantii ei hõlma rikkeid, mis on tekkinud ebaõige käitlemise või kasutamise tõttu ning 

rikkeid, mis ei mõjuta oluliselt seadme töötamist. Garantii ei kehti varuosadele, transpordi 

käigus tekkinud vigastustele või autoriseerimata isikute poolt tehtud parandustöödest 

põhjustatud vigastustele. 

Seadme jõudlus vastab kodumajapidamisete vajadustele. 

Kommertskasutuses kehtib garantii ainult juhul kui seadme kasutamine on võrreldav 

kasutamisega kodumajapidamises. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks äritegevuses. 

Kui kaebus on põhjendatud, remonditakse seade tasuta või asendatakse see 

töötava seadmega. 

Rikkest tuleb teatada 14 päeva jooksul. Hilisemaid kaebusi ei 

rahuldata. 

Nõude rahuldamiseks tuleb enne seadme garantiiremonti saatmist edastada meile vea 

kirjeldus koos ostmist tõendava dokumendiga. 
 

20 Tehnilised andmed 
 

Seade Jäämasin 

Nimi IceMaster Ecostyle 

(3304) 

220-240 V, 50 Hz 

150 W 

26 x 36 x 34 cm 

9,65 kg 

Mudel: 

Toitepinge 

Energiatarbimine 

Välised mõõdud (L x S x K): 

Netokaal: 

 


