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 41143 BARTENDER PRO 

 KASUTUSJUHEND 

 
 
KASUTUSOTSTARVE 
See seade võimaldab valmistada jääkuubikuid jookide jaoks (75 tk ühes tunnis, 9 tk ühes 
jahutustsüklis, 15 kg ööpäevas). 
Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks. Ärge kasutage seadet äriotstarbel. 
Seadet võivad kasutada vähemalt kooliealised lapsed ja isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse 
või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, kui 
neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme 
kasutamisega kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida.  
Seade on sobiv kodumajapidamistesse ja nendega sarnastesse tingimustesse, nagu väikepoed, 
kontorid, talumajapidamised, hotellide kliendiruumid ja majutusasutuste kliendiruumid. 
Mistahes muudatused /modifikatsioonid seadmele võivad kaasa tuua seadme rikke, ohuolukorra ja 
tühistavad garantii. 
 
OHUTUS 

 Lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja paigaldust. Hoidke juhend alles. 
 Kasutage toodet ainult juhendis ettenähtud viisil ja eesmärgil. 
 Kui seadet kasutavad lapsed või seadet kasutatakse laste, loomade või haavatavate inimeste 

vahetus läheduses, on täisealise inimese poolne tähelepanelik järelevalve vajalik. Hoidke 
seadet eemal väikelaste käeulatusest. 

 Ärge kasutage seadet, kui selle mistahes osa on kahjustatud.  
 Kui seade saab märjaks, ärge puudutage seadet ega vedelikku, milles seade asub. Eemaldage 

viivitamatult toitejuhtme pistik pistikupesast. Ärge kasutage märjakssaanud seadet. 
 Hoidke seadet kuumade esemetega / tulega kokkupuutumise eest. Ärge kasutage seadet 

plahvatavate või tuleohtlike materjalide ligiduses. 
 Vältige lööke ja põrutusi seadmele ning seadme kukkumist.  
 Ärge sisestage mingeid esemeid seadme avaustesse. Seadme tuulutusavausi ei tohi millegagi 

kinni katta. 
 Töötava seadme sisemusse ei tohi panna kehaosi ega muid kõrvalisi esemeid – oht 

külmapõletuste tekkeks! 



 Rikke või veaolukorra tekkides tuleb seade vooluvõrgust eemaldada. 
 Ärge kasutage seadet, kui juhe või pistik on kahjustunud.  
 Kindlustage, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed oleks sobivad: 220 – 240 V, sagedusel 50 Hz. 
 Ühendage seade vaid maandatud pistikupesasse.  
 Kerige seadet kasutades alati täispikkuses lahti seadme toitejuhe ja paigutage selliselt, et 

juhe ei puudutaks seadet.  
 Ärge kasutage seadet mingi taimeri ega eraldi kaugjuhtimissüsteemi vahendusel. 
 Vooluvõrgust eemaldades vältige juhtmest tõmbamist. Hoidke kinni pistikust. 
 R600a tsüklopentaan (sisaldus 25 g) on keskkonnasõbralik jahutusaine. Jahutusaine on 

lõhnatu gaas. Vältige seadme asumist kohas, kus on oht sädemete tekkeks ja esineb lahtist 
tuld. Hoidke seadet vaid hästiventileeritud ruumis. 

 Enne esimest kasutuselevõttu, pärast transportimist peab seade seisma asukohas liikumatult 
umbes 1 ööpäev. Ärge teisaldage seadet töötavana. Hoidke seadet töötamisel alati püstises 
asendis. Pärast teisaldamist laske seadmel liikumatult seista kuni 2 h. 

 Seadme paigutusel tuleb jätta lähimate ümbritsevate esemeteni vaba ruumi vähemalt 15 cm. 
 
SEADME OSAD 

 
1 Kate 2 nupu ja 6 LED märgutulega 

  Toitenupp 
  Valikunupp jääkuubiku suuruse määramiseks ja puhastusfunktsiooni jaoks  
  Töötamise indikaator 
  Veepaagi indikaator 
  Jäämahuti indikaator 
  Puhastusfunktsiooni indikaator 
   Suurte jääkuubikute märgutuli 
  Väikeste jääkuubikute märgutuli 

2 Kaas aknakesega 
3 Korpus 
4 2.8 L veepaak 
5 Jäämahuti 
  



SÜMBOLID PANEELIL 
SÜMBOL TÄHENDUS 

 
Suured jääkuubikud 

 Väikesed jääkuubikud 

 
Puhastamisfunktsioon 

 
Töötamise märguanne 
Vilgub: seade on ühendatud toitega 
Põleb püsivalt: seade töötab 

 
Vee lõppemise märguanne 

 

Jäämahuti  
Vilkuv: jääsüsteem on ummistunud 
Põleb püsivalt: jäämahuti on täis  

 
ENNE ESIMEST KASUTAMIST 
Hoidke, transportige ja säilitage seadet vaid püstises asendis. Laske seadmel seista enne käivitamist 
uues asukohas 1 ööpäev ja pärast teisaldamist-liigutamist (näiteks veepaagi tühjaks valamine) 2 
tundi. Muul juhul võivad jahutusaineringluses liikuvad õhumullid tekitada kompressori rikke. 
Seadme liigutamisel teeb vabalt paigaldatud kompressor plagisevat heli. See pole rikke märgiks, kuid 
siiski tuleb seadet liigutada ja transportida ettevaatusega. Lahtipakkimise järel kontrollige seadet 
väliste vigastuste suhtes ja eemaldage kogu pakend. Paigutage seade keskmiselt 50 cm kaugusele 
lähimast pistikupesast ja jätke ümber seadme vähemalt 15 cm vaba õhuruumi. Puhastage seade 
niiske lapiga. 
 
KASUTAMINE 
Täitke veepaak puhta jaheda joogiveega, 0,75 kuni 2,8 liitrit. Ärge pange paaki muid vedelikke ega 
aineid. Kui tekib üle ääre voolamine, eemaldage seade kohe vooluvõrgust.  
Töötamise ajaks tuleks jäämahutist jääkühvel eemaldada, muul juhul mattub see jääkuubikute alla. 
Kindlustage, et äravooluava kork seadme all on korralikult kinni. Avage kaas ja võtke jäämahuti välja. 
Täitke veepaak piisava hulga puhta joogiveega ja järgige minimaalse-maksimaalse täitmise 
märgistust. Nii kindlustate, et vesi ei satuks mujale (seadme alla). Pange jäämahuti tagasi seadmesse 

ja sulgege kaas. Sisestage toitejuhtme pistik elektrikontakti, vilgub töötamise märgutuli . Soovi 
korral määrake vastava nupu vajutusel kindlaks jääkuubiku suurus, süttib vastav märgutuli. Suurus 
on seadme töötamisel muudetav. NB, puhastusfunktsioon ei ole jääkuubikute tegemise ajal 
kasutatav.  

Vajutage sisselülitamisnupule . Märguanne  süttib püsivalt ja seade hakkab kohe tööle. 
Olenevalt veest ja ruumi soojusest moodustuvad esimesed jääkuubikud 7 – 15 minutiga.  
Jääkuubikuid võib mahutist juba võtta ka siis, kui seade töötab. Soovitame kasutada kaasasolevat 
jääkühvlit või muud sobivat tarvikut, nagu näiteks plastikust toidutange. Ärge jätke kühvlit ega muud 
tarvikut jääanumasse. Sulgege kaas kohe pärast jää võtmist. Kui vesi hakkab veepaagis lõppema, 
süttib märguanne  ja seade lülitub välja. Paagi täitmiseks eemaldage jääanum ja täitke paak, nagu 
eelnevalt kirjeldatud. Pange tagasi jääanum ja kaas ning vajadusel vajutage uuesti sisselülitusnupule. 

Jääanuma täitumisel süttib märguanne . Kui soovite seadet edasi kasutada, tühjendage jääanumat 
sedavõrd, et teha ruumi uutele kuubikutele. 5 sekundi pärast jätkab seade jää moodustamist. 
Kasutamise järel vajutage sisselülitusnupule ja oodake, kuni jääsüsteem läheb valmisolekurežiimile 
umbes 1 minuti jooksul. Eemaldage seade vooluvõrgust, võtke ära jääanum ja tühjendage veepaak 
sinna jäänud veest täielikult. 
 



PUHASTAMINE  
Seadet tuleks pideva kasutamise korral puhastada üks kord nädalal ja kindlasti enne säilitusele 
panemist. Iga päev tuleb tühjendada veepaak ja kasutamisel täita see alati puhta värske joogiveega, 
vältimaks hallituse või vetikate teket paagis. 
Kasutage puhastamiseks leiget äädikalahust puhta joogiveega ja vajadusel tilgakese 
nõudepesuainega. Ärge küürige seadme pindu karedate käsnade ega abrasiivsete puhastusainetega – 
pindade, tihendite ja muude osade kahjustumise oht! 
Lülitage seade välja ja oodake jäävalmistaja seiskumiseni, siis eemaldage vooluvõrgust. Avage kaas, 
eemaldage jääanum, laske seadme temperatuuril ruumitemperatuuriga ühtlustuda.  
Peske jäämahuti, kühvel, loputage ja kuivatage hoolikalt.  
Kui veepaaki jäi veel vett, tuleb paak tühjendada. Hoidke käepärast piisava suurusega anum, nihutage 
seade tööpinna servani, kuni äravooluava on üle tööpinna ääre ja võtke kork eest ära, lastes vee 
paagist anumasse joosta. Seejärel pange äravooluavale kork peale tagasi. Lükake seade tagasi 
kindlasse asukohta. Käepidemest tõmmates võtke paagi põhjas asuv filter paagist välja, puhastage 
pehme harja ja voolava veega. Pühkige paagi sisemus pehme, äädikalahuses niisutatud lapiga, 
vajadusel lisades tilgakese nõudepesuainet, ja puhast vett. Pühkige uuesti puhtas vees niisutatud 
lapiga ja kuivatage paagi sisemus, eemaldamaks viimanegi tilk mistahest ainejäägist. Kontrollige, et 
paaki ei jääks äädikalõhna. Pange tagasi filter ja vajutage asukohas paika.  
Puhastusfunktsiooni käivitamiseks täitke paak 1 liitri puhta veega, kontrollige et vesi ei lekiks seadme 
alla. Ühendage seade vooluvõrku ja vajutage valikunupule, kuni süttib puhastusfunktsiooni 
märguanne. Vajutage sisselülitusnuppu. Vesi pumbatakse läbi jääsüsteemi umbes 6 minuti vältel. 
Seejärel läheb seade tagasi valmisolekurežiimile (töötamise indikaator vilgub). Tühjendage paak nagu 
eelkirjeldatud, pühkige kuivaks. Pange tagasi jääanum.  
Kui seadet rohkem ei kasutata, asetage see säilitamiseks kuiva kohta, toatemperatuurile.  
 
TEHNILINE TEAVE 
Mudel: Art.- No.: 41143 Jäävalmistaja Bartender Pro 
Tüüp: jahutusaineringlus õhkjahutusega kompressoriga 
Toide: 220 - 240 V AC, 50 Hz 
Võimsustarve: 145 W 
Toitejuhe: 180 cm  
Kaal: u. 11.2 kg 
Mõõtmed: u. 400 x 240 x 430 mm 
Maht: 
Veepaak: 2.8 L 
Jääanum: 1.5 kg 
Tootmisvõimsus 15 kg jääkuubikuid/ 24 h (kuni 75 tk tunnis) 
Jahutusaine: R600a (tsüklopentaan)/ 25 g 
Gaas: C5H10 
Ümbritseva keskkonna soovitatav temperatuur: 10 - 30 °C 
Soovitatav veetemperatuur: 8 - 25 °C 
Kliimaklass: ESN/N/ST/T 
 
KESKKONNAKAITSE  

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega muul juhul visata olmejäätmete sekka. Toimetage mittevajalikuks 
muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Juuresolev sümbol seadmel või selle dokumentides 
juhib kasutaja tähelepanu seadme käitlemisele. Seade sisaldab taaskasutatavaid materjale. Elektri- ja 
elektroonikaseadmete käitlusse toimetamisega panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige 
täpsemat teavet käitlemisasutuste kohta kohalikelt omavalitsustelt. 

 
Info ja järelteenindus 
Rohkem infot võib leida veebiaadressil www.gastroback.de Tootja tehniline tugi: +49 (0)4165/22 25-0 või e-mail: 
info@gastroback.de. 
 


