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OHUTUS 
 Seade on ette nähtud kasutamiseks vaid koduses majapidamises, mitte mobiilsetes üksustes 

(nt. bussid / autosuvilad/veesõidukid).  
 Ärge kasutage ega säilitage seadet õues ega niisketes / märgades keskkondades.  
 Kasutage vaid seadme enda varuosi koos selle seadmega. Ärge kasutage teiste seadmete osi 

ega midagi muud, mida tootja ei ole soovitanud. 
 Seadet ei tohi jätta sisse lülitatuks ilma järelevalveta ja mitte kasutusel olevana.  
 Kontrollige seadme korrasolekut regulaarselt (välistage mehaanilised kahjustused, rooste, 

pragunemine).  
 Ärge kasutage seadet, kui seade tundub olevat ükskõik mis viisil kahjustunud või rikkis – 

tagajärjeks võib olla elektrilöök, vigastus või muu kahju. 
 Mistahes rikke / kahjustuse ilmnemisel ärge seadet edasi kasutage. Pöörduge tootja poolt 

volitatud remondiettevõttesse seadme kontrollimiseks ja parandamiseks. 
 Kasutage seadet kindlal tasasel tööpinnal, mis kannatab mõnevõrra kuumust.  
 Seade ei tohi paikneda juhtmete peal, niisketel või plastist / muust sulavast ja süttivast 

materjalist aluspinnal ega kuumust mittekannataval alusel. 
 Töötava seadme ümber ja kohale peab jääma vähemalt 30cm cm vaba ruumi. 
 Süttimisohu tõttu ei tohi seade asuda tekstiiliga kaetud pinnal ega paberist alusel. 
 Vältige seadme kasutamist ruumides, kus leidub lenduvaid, süttivaid, plahvatavaid aineid. 
 Küpsetuspinnad tuleb alati hoida puhtana.  
 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 - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise 
kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

 Väikelapsed ei tohi seadmega ilma vastutusvõimelise isiku juhendamiseta tegeleda ega 
seadet puhastada. Lapsed ei tohi mängida seadme ega selle pakendiga.  

 Hoidke alati seadet puhta ja kuivana, säilitage seadet kaugemal väikeste laste käeulatusest. 
 Ärge paigutage seadet kuumust kiirgavate seadmete või küttekehade vahetusse lähedusse. 
 Enne puhastamist tuleb seade eemaldada elektrikontaktist ja lasta jahtuda. 
 Ärge kasutage seadme tarvikutena metallist esemeid/ köögiriistu. 
 Hoiduge töötavast seadmest tõusva kuuma auru eest piisavasse kaugusse. 
 Ärge kasutage abrasiivaineid ega küürimiskäsnu seadme puhastamiseks.  
 Seadet ei tohi pesta nõudepesumasinas.  
 Ärge jätke seadet ilma puhastamata kuivama. Puhastage alati seadme vastavad osad pärast 

kasutamist.  
 
TEHNILISED ANDMED 
Mudel: artikkel nr. 42424 - vahvliküpsetaja Advanced Control 
Toide: 220 - 240 V 50/60 Hz 
Võimsustarve 1600 W 
Voolujuhtme pikkus u. 70 cm 
Kaal u. 4 kg 
Mõõtmed: (L x S x K) 

 u. 330 x 290 x 134 mm (suletuna); 
 u. 330 x 365 x 330 mm (avatuna) 

Küpsetuspinnad: põhi ja kaas 2 x 120 x 130 mm kumbki 
Maht: maksimaalselt 220 ml taignat 



 

 

SEADME OSAD 

1 kuumusisolatsiooniga käepide 
2 kaas liigendatud hingega 
3 alumiiniumist küpsetusplaat PFOA-vaba 
külgevõtmatu kattega. 

3 sulgur 
5 renn, mis väldib taigna ülevoolamist 
6 sulguri vastus 
7 roostevabast terasest korpus 

 
JUHTPANEEL 

 
8 toide - lülitab seadme sisse või välja. 
9 menüünupp eri programmide jaoks 
10 tekstuuri valiku nupp (väljast krõbe ja seest niiske, ühtlane) 
11 restart-nupp – valib samad seadistused, uue küpsetustsükli alustamisel 
12 ekraan, kuvab seadistusi ja küpsetusaega 
13 pruunistuse valiku nupp – 7 eri seadistust. 
 



 

 

LCD EKRAAN 
14 pruunistuse indikaator 
15 tekstuuri funktsiooni indikaator 
16 valitud programm 
17 küpsetusaeg 
 
 
 
18 mõõdutops  
 
 
 
 
 
 
OMADUSED 
Seadmega saab küpsetada nelinurkseid erinevast vedelast taignast vahvleid. 
Spetsiaalne hingemehhanism kaanes langetab kaane vahvlitele terve pinna ulatuses samaaegselt. 
Vahvliplaadid on külgevõtmatu pinnakattega.  
Elektrooniline seadistamine võimaldab küpsetusaja automaatselt kindlaks määrata. Külm 
vahvlitaigen tuvastatakse seadme poolt ja küpsetamine algab algusest niipea, kui kaas suletakse. 
Mitmed erinevad vahvlitaignad saavad kõik täiuslikult küpsetatud, täpselt sobivate seadistustega. 
Vajadusel saab küpsetamist käsitsi määrata kohandatava programmi CUSTOM abil, mille puhul 
ekraanil kuvatakse küpsetamise kestvust. 
Valida saab tekstuuri ja sobiva pruunistumise astme. 
 
PROGRAMMID 
4 programmi on eelseadistustega, sobivad eri tüüpi vahvlitainaste jaoks, need on BELGIAN; CLASSIC; 
CHOCOLATE; BUTTERMILK. Käsitsi seadistatav programm CUSTOM võimaldab seaded ise määrata. 
Kui küpsetamiseks ette nähtud aeg on allaloendusega nulli jõudnud, kostab helisignaal.  
MÄRKUS: omaenda retseptide korral valige programm, mis kõige ligilähedasemalt sobib seda tüüpi 
taignale. 
Programmi valitakse menüünupu vajutusel. Ekraanil osutab vasakul asuv nool sellele programmile, 
mis on valitud. Programmi lõppedes kostab helisignaal.  
Avage kaas ja eemaldage vahvel või sulgege kaas ja jätke veel mõneks sekundiks, kui soovite 
tahedamat tulemust. Lisaks võib valida soovikohase küpsetusaja ja temperatuuri käsitsi, 
programmiga CUSTOM.  
Uue taigna lisamise järel vajutage restart-nuppu, et küpsetamine algaks uuesti. 
Pruunistusastme valimiseks vahemikus LIGHT kuni DARK (hele / tume) tuleks keerata 
pruunistusastme nuppu. Valida on pruunistumine 7 astmel. 
 
TEKSTUURI FUNKTSIOON 
Valida on selline tekstuur, mille puhul a) vahvel on pealt krõbe ja seest pehme või siis b) terves 
ulatuses ühtlane. Tekstuurinupu vajutusel saab kahe variandi vahel valida, mida kuvatakse ekraanil. 
Kuvatakse variandid: a) CRISP EXTERIOR MOIST INTERIOR ja b) UNIFORM TEXTURE. 
 
 
 



 

 

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUMINE 
Pärast 2 tundi kestnud töötamist lülitub seade ohutuse tagamiseks automaatselt välja. See aitab 
säästa energiat ja väldib tuleohtu. 
 
ENNE ESMAKASUTAMIST 
Pakkige seade lahti ja eraldage pakendist kõik seadme osad. Kontrollige, et miski poleks 
kahjustustega ega puudu. Ärge eemaldage tüübisilti ega hoiatussilte.  
Keerake küpsetuspindade sulgur lahti ja avage küpsetaja pooled. Alati tuleb veenduda, et 
küpsetuspindade vahele ei jääks võõrkehi.  
Enne esimest kasutamist ja pärast pikaajalist mittekasutamist tuleks niiske, mittetilkuva lapiga 
puhastada seadme küpsetuspinnad. Kuivatage hoolikalt. 
Uus, esmakordselt kasutusele võetav seade tuleb sisse lülitada ja lasta kuumeneda 20 minuti vältel 
ilma taignata. Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda. Seejärel pühkige küpsetuspindu 
pehme niiske lapiga põhjalikult. 
 
KASUTAMINE 
Kerige lahti seadme juhe. Paigutage seade kindlale lauapinnale, elektrikontakti lähedusse. Laske 
seadmel kuumeneda suletud pooltega.  
Valmistage vahvlitaigen. 
Sisselülitamisel süttib seadme ekraan, kuvades vaikeseadistusi: programm BELGIAN, keskmine 
pruunistumine (4) ja tekstuuriks CRISP EXTERIOR MOIST INTERIOR. Seade hakkab kuumenema. 
Valige soovitud seadistused. Nupu MENU korduvate vajutustega saab liikuda erinevate programmide 
vahel või valida kohandatava programmi CUSTOM. Valige pruunistusaste ja soovi korral tekstuur. 
Seadistusi kuvatakse ekraanil.  
Oodake soovitud temperatuuri saavutamiseni. Kostab helisignaal ja pruunistuse indikaator põleb 
ekraanil. Avage kaas ning tõstke vahvlitainast küpsetuspindadele. 
Jaotage tainas võimalikult ühtlasena, alustades keskelt. Kui tainast ei piisa mõlemale vahvile, jätke 
üks pool tühjaks. 
Sulgege pooled ja küpsetamine algab. Ekraanil kuvatakse küpsetamisaja allaloendust. Kui ei kuvata, 
vajutage programmi taasalustamiseks restart-nuppu.  
Küpsetamise aeg arvutatakse automaatselt, olenevalt valitud seadistustest ja muudest näitajatest. 
Isegi sama programmiga uut tsüklit alustades võib kestvus erineda algsest. 
Eelseadetega programmi lõppedes kuvatakse ekraanil null ja kostab 6 piiksu.  
Käsitsi seadistamise korral oodake soovitud küpsetamisaja täitumiseni. Avage pooled ja kontrollige, 
kas vahvlid on parajalt küpsenud. Soovides küpsetada veel, sulgege pooled ja küpsetage mõned 
hetked lisaks.  
Valminud vahvlid eemaldage küpsetuspindadelt kuumuskindla puidust või plastist köögiriista abil. 
Seejärel saab jätkata uue koguse küpsetamisega. Pärast kasutamist lülitage seade toitenupust välja, 
eemaldage vooluvõrgust ja jätke avatuna jahtuma. Puhastage seade pärast jahtumist. 
 
PROGRAMM CUSTOM (KÄSITSISEADISTAMINE)  
Käsitsi seadistatava programmi käivitamise järel ei ole menüünupp ja pruunistuse reguleerimisnupp 
aktiivsed. Käsitsi seadistatud programmi valimisel tuleb seadistada pruunistus.  
Täitke küpsetuspinnad taignaga, sulgege küpsetaja pooled. Soovitud aja täitumisel avage küpsetaja ja 
kontrollige tulemust. Sobiva pruunistumise saavutamisel eemaldage vahvlid küpsetajast. Uue koguse 
küpsetamise alustamiseks vajutage reset-nuppu. 
Lõpetamiseks lülitage seade välja, eemaldage vooluvõrgust ja jätke jahtuma. Puhastage seade 
kasutamise järel. 



 

 

 
PUHASTAMINE 
Puhastage seadme küpsetuspinnad ja korpus pärast iga kasutamist. 
Pühkige vahvliplaate vaid pehme niiske (mitte tilkuva) lapi või käsnaga, mida on niisutatud lahja 
nõudepesuaine lahusega. Puhtas vees niisutatud lapiga pühkige pinnad veelkord üle.  
Lisaks võib niiske lapiga pühkida seadme välispinda ja juhet. Kuivatage seade põhjalikult.  
Jätke seade avatud küpsetuspooltega õhu käes kuivama. Peske mõõdutops käsitsi. 
Küpsetuspindu ei tohi kriimustada teravate esemetega /metallesemetega. 
Edaspidisel kasutamisel võib küpsetuspindu enne küpsetamist määrida kergelt toiduõliga. 
 
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. 
 
 
 


