
 

 

 

ELEKTRILINE JÄÄPURUSTAJA 

41127 

KASUTUSJUHEND 
Hea klient, 

Täname Teid selle jääpurustaja ostmise eest. Jääpurustaja on valmistatud jääkuubikutest jääpuru 

tegemiseks. Seade on kergesti käsitsetav. Loodame, et seadmest on kasutajatele rõõmu pikkadeks 

aastateks. Sellepärast lugege juhendit enne seadme kasutuselevõtmist hoolikalt. 

 

SEADME OSAD 

 

 

 

SÖÖTEKOLU KOOS 

KLAPPVENTIILIGA 
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OLULISED TURVANÕUDED 

• Lugege enne seadme kasutuselevõtmist hoolikalt läbi kogu juhend ja hoidke alles 

edaspidiseks.  

• Seadet tohib kasutada vaid juhendis ettenähtud kasutusotstarbel. Mistahes muu kasutamine 

või väärkasutamine võib kaasa tuua elektrilöögi saamise, vigastused, tule-/ varakahjude ohu. 

• Kui seade antakse edasi kellelegi teisele, andke koos seadmega kaasa ka juhend. 

• Kõikvõimalikku seadme parandustööd tohib lasta teostada vaid seadme tootja poolt 

volitatud remondiettevõttes. Pöörduge vastava abiinfo saamiseks seadme edasimüüja poole 

• Puhastage seadet alati kasutamise järel.  

• Enne seadme sisselülitamist tuleb veenduda, et jääkonteiner oleks õigesti paigaldatud ja 

söötekolus poleks mingeid võõrkehi.  

• Kindlustage, et kõrvalisi esemeid ei satuks söötekolusse.  

• Tähelepanu: seade on ette nähtud ainult jääkuubikute purustamiseks.  

• Oluline: jääkuubikuid tohib lisada söötekolusse alles siis, kui mootor on tööle hakanud. 

• Söötekolu ei tohi üle koormata. Klapp peab saama automaatselt sulguda.  

• Kui klapp avatakse seadme töötamise ajal, võivad jääkuubiku killud välja paiskuda. Ärge olge 

töötavale seadmele nägupidi liiga ligidal.  

• Ärge avage klappi käsitsi, kui seade töötab. Käsi ega sõrmi ei tohi panna seadme söötekolusse 

ega klappventiili sisse. 

• Lülitage seade välja, oodake mootori seiskumist ja eemaldage seade vooluvõrgust siis, kui 

seade näib olevat rikkis, mootor tõrgub või peatub iseenesest.  

• Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelvalveta.  

• Enne kui seadet kokku pannakse / lahti võetakse või puhastama asutakse, tuleb veenduda et 

seade pole ühendatud vooluvõrku. 

• Seadet ega selle juhet ei tohi teha märjaks ega asetada vette / vedelikesse või märjale 

aluspinnale.  

• Ärge laske vedelikel sattuda seadme mootorikorpusse ega voolata selle alla. Kui seade saab 

märjaks, eemaldage seade kohe vooluvõrgust ja kuivatage /laske osadel kuivada.  

• Enne seadme põhjalikku ärakuivamist ei tohi seadet kasutada. Seade tuleks märjakssaamise 

korral eemaldada vooluvõrgust ja koos kõigi juurdekuuluvate osadega toimetada tootja poolt 

volitatud remondiettevõttesse kontrollimiseks ja parandamiseks.  

• Seadet ega selle ühtegi osa ei tohi pesta nõudepesumasinas.  

• Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks. Seade on ette nähtud tavaliste 

kodumajapidamise toidukoguste töötlemiseks.  

• Ärge kasutage ega säilitage seadet õues ega niisketes / märgades keskkondades.  

• Ärge kasutage seadet koos mingite lisaosadega, mis seadme juurde ei kuulu ja mida tootja ei 

ole soovitanud.  

• Ärge kasutage seadet siis, kui seade tundub olevat ükskõik mis viisil kahjustunud või rikkis – 

tagajärjeks võib olla elektrilöök, vigastus või muu kahju.  

• Mingil juhul ei tohi avada seadme mootorikorpust ega parandada /modifitseerida voolujuhet 

omal käel.  

• Kontrollige seadme korrasolekut regulaarselt.  

• Samuti ärge kasutage seadet kui seade on üle kuumenenud, olnud lühises, maha või 

vette/vedelikesse pillatud või saanud muul moel mehaanilisi kahjustusi või kui mootor ei 

tööta korralikult. Sellisel juhul tuleb seade eemaldada vooluvõrgust ja koos kõigi 

juurdekuuluvate osadega toimetada tootja poolt volitatud remondiettevõttesse 

kontrollimiseks ja parandamiseks.  



 

 

• Seadet ei tohi tirida ega kanda voolujuhet pidi. Hoidke seadet teise kohta tõstes alati kinni 

mootorikorpusest.  

• 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. 

• Lastel ei tohi lubada seadmega mängida. Seadet ei tohi lapsed ilma järelvalveta ega 

juhendamiseta puhastada ega hooldada.  

• Seade tuleb paigutada puhtale, tasasele ja kindlale alusele, kus välistegurid seda mõjutama ei 

pääse ja kus väikelapsed ei oma seadmele ligipääsu.  

• Kasutage seadet kindlal tasasel tööpinnal, millel on piisavalt ruumi. Ärge paigutage seadet 

kuumust kiirgavate seadmete või küttekehade vahetusse lähedusse.  

• Seadet ei tohi asetada kaldega ega niiske pinnaga kohta.  

• Hoidke seadet otsese päikesekiirguse eest ja vältige teravate esemete mõjutusi seadmele. 

• Enne kui seadet kokku pannakse / lahti võetakse või puhastama asutakse, tuleb veenduda et 

seade pole ühendatud vooluvõrku.  

• Enne seadme käivitamist tuleb alati veenduda, et söötekolus pole võõrkehi ning jääkonteiner 

õigesti paigaldatud.  

• Töödeldavad jääkuubikuid ei tohi sisaldada mingeid muid aineid.  

• Töötlemise järel tuleb söötekolust eemaldada liigne jää.  

• Kui seadme kasutamisel tekib mingeid tõrkeid, eemaldage seade koheselt vooluvõrgust.  

• Kui mootor tõrgub, tuleb kasutamine lõpetada.  

• Ärge toppige söötekolu liiga täis ega kasutage seadet millegi muu purustamiseks peale jää. 

• Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks.  

• Vooluvõrku ühendatud / töötava seadme söötekolusse ei tohi sattuda mingeid võõrkehi 

(lahtised juuksed, rippuv riietus vms.  

• Ühendage seade vaid sobivasse ja nõuetekohaselt paigaldatud seinapistikusse. Ärge kasutage 

pikendusjuhtmeid ega mitmikpistikuid.  

• Veenduge, et seade ühendatakse vaid sellisesse vooluvõrku, mille toitepinge omadused on 

seadmele vastavad (220/230 V, 50 Hz).  

• Pange seade pistikupesa ligidusse ja ühendage vooluvõrku otse, maandatud seinapistikupesa 

kaudu. 

• Küsimustega, mis puudutavad elektripaigaldisi, pöörduge pädeva elektripaigaldaja poole. 

• Seadet ei tohi jätta ilmaasjata sisse lülitatuks. Kui seadmega parajasti ei töötata, eemaldage 

seade vooluvõrgust (isegi lühiajaliseks pausiks). 

• Ärge tõmmake voolujuhtmest, kui eemaldate seadet vooluvõrgust. Hoidke kinni pistikust.  

• Voolujuhet ei tohi sõlme keerata, väänata ega millegi vahele pigistada. Juhet ei või jätta 

rippuma üle lauaservade. 

• Seadet /juhet ei tohi teha märjaks ega asetada vette/vedelikesse või märjale pinnale.  

 

TEHNILINE TEAVE. 

Mudel 41127 Elektriline jääpurustaja 

Toide: 220-230 V -50/60 Hz 

Maksimaalne võimsustarve: 100 W 

Voolujuhtme pikkus u. 100 cm 

Kaal u. 1.9 kg 

Mõõtmed 150 x 240 x 240 mm 



 

 

 

ENNE ESMAKASUTAMIST 

Eemaldage seadme ümbert ja seest kõik pakendi osad. Enne esimest kasutuskorda peske kõiki 

eemaldatavaid osi ja pühkige niiske lapiga mootorikorpust. 

 

KASUTAMINE 

Seadme kasutamisel võib tekkida sulamisvesi või kondensatsioon seadme pinnal. Hoidke käepärast 

kuiv rätik, et seadme väliskülge kuivatada. Ärge laske vett sattuda seadme alla ja ärge asetage seadet 

märja rätiku peale.  

Seade peab asetsema sobival, kindlal, kuival ja puhtal tööpinnal. 

Võtke ära kaas ja veenduge, et söötekolus poleks mingeid kõrvalisi aineid ega esemeid. Paigaldage 

jääkonteiner. Ühendage pistik korralikult seinakontakti. 

Jää purustamiseks toimige järgnevalt: 

Jääkuubikuid tohib lisada söötekolusse alles siis kui mootor on tööle hakanud. Söötekolu ei tohi üle 

koormata. Ventiil peab saama automaatselt sulguda. 

Lülitage seade sisse. Pange söötekolusse jääkuubikuid. Kui sulgemisklapp ei avane automaatselt, 

lükake jääkuubikuid kerge survega allapoole, kasutades jäälusikat. Ärge lükake jõuga! Pange 

söötekolusse ainult selliseid jääkuubikuid, mis mõõtmete poolest kergelt läbi söötekolu mahuvad. 

Veenduge, et mingeid võõrkehi ei satuks söötekolusse. 

Vooluvõrku ühendatud / töötava seadme söötekolusse ei tohi sattuda mingeid võõrkehi (lahtised 

juuksed, rippuv riietus vms). Kui klapp avatakse seadme töötamise ajal, võivad jääkuubiku killud välja 

paiskuda. Seega ärge olge töötavale seadmele liiga ligidal. Ärge avage klappi käsitsi, kui seade töötab. 

Käsi ega sõrmi ei tohi panna seadme 

söötekolusse ega klappventiili sisse.  

Tühjendage jäämahuti siis, kui see on ¾ 

ulatuses täitunud (vt. pilti). Lülitage seade 

välja, siis võtke jäämahuti välja.  

Seade võib järjestikku töötada maksimaalselt 

10 minutit, seejärel tuleks mootoril 10 minuti 

vältel jahtuda lasta. Seade pole ette nähtud 

jätkuvaks ja vahetpidamatuks kasutamiseks. 

Kasutamise järel: lülitage seade välja ja 

eemaldage pistikust. Tühjendage söötekolu ja 

mahuti. Puhastage seade ja kuivatage kõik osad vastavalt järgnevatele juhistele.  

 

HOOLDUS JA PUHASTAMINE 

Puhastage seade alati pärast kasutamist. Enne kui seadet kokku pannakse / lahti võetakse või 

puhastama asutakse, tuleb veenduda et seade pole ühendatud vooluvõrku. Ärge peske seadet 

nõudepesumasinas, ärge kastke korpust vette ega vedelikesse. Seadet ega selle juhet ei tohi teha 

märjaks ega asetada vette / vedelikesse või märjale aluspinnale. Võtke ära kaas ja eemaldage 

söötekolusse jäänud jää ning jäämahuti. Pange tühjendatud jäämahuti tagasi oma kohale. Kui 

kasutasite jääpurustamisel mingeid maitseaineid, puhastage söötekolu ja konteiner väga hoolsasti. 

Ärge kasutage seadme puhastamiseks karedaid, abrasiivseid, söövitavaid, lahustavaid 

puhastusvahendeid ega metallesemeid. Kõik need võivad kahjustada seadme pinda. Vajadusel 

puhastage seadet lahja nõudepesuainelahusega. Avage sulgurklapp sõrmede abil ja puhastage 

söötekolu seestpoolt pehmema harjaga. Loputage harja puhta veega ja korrake. Loputage söötekolu 

sisemus vähese hulga puhta joogiveega. Kallake jäämahutist välja sinna sattunud vesi.  

 

 



 

 

Seadme ja jäämahuti välispinda võib pühkida niiske lapiga. Kuivatage seade ja kõik selle osad. Pange 

seadme osad kokku tagasi. 

 

SÄILITAMINE 

Puhastage seade enne säilitamisele panekut ära. Hoidke seadet puhtas ja kuivas, tolmu ja kuumuse 

eest kaitstud kohas, kus väikelapsed seda kätte ei saa. Asetage seade stabiilsele, lamedale 

aluspinnale, kus pole ohtu seadme allakukkumiseks. Seadet tuleb hoida mehaanilise mõjutamise eest 

raskete või teravate esemetega. 

 

VEAOTSING 

Kui söötekolu üle koormatakse või jääd pandi kolusse juba enne mootori käivitamist, võib  

mootor kinni kiiluda või aeglustuda. Toimige järgnevalt: 

1. Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. 

2. Eemaldage allesjäänud jää söötekolust. Võtke jäämahuti välja. Hoidke klappi ühe käega lahti ja 

keerake seade tagurpidi, kraanikausi kohal. Seadme keeramisega kindlustatakse, et jääsulamisvesi ei 

satu mootorisse. Raputage seadet tasakesi, et kinnijäänud jääkuubikuid söötekolust kätte saada.3. 

Keerake seade jälle püsti, kuivatage osad ja pange jäämahuti tagasi kohale. 

4. Ühendage seade vooluvõrku ja lülitage sisse. Mootor peaks töötama sujuvalt. 

Kui mootor ikka tõrgub, pöörduge tootja poolt volitatud remondiettevõttesse seadme 

kontrollimiseks ja parandamiseks. 

 

KÄITLEMINE 

Seade tuleb käidelda vastavalt nõuetele, mis puudutavad elektri- ja 

elektroonikaseadmete käitlemist peale nende kasutusaja lõppemist. Võtke ühendust 

kohaliku jäätmekäitlusettevõttega rohkema info saamiseks. Ärge visake elektriseadmeid 

sortimata olmejäätmetesse, kasutage jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkte vanade 

seadmete äraandmiseks. Küsige rohkem teavet kohalikust omavalitsusest. 

 

GARANTII 

Tootja garanteerib, et seade on vaba tootmis- ja materjalidefektidest ostmise hetkel. Mistahes 

tõestatud tootmis- ja materjalidefektid on aluseks garantiinõude esitamisele ja selle alusel seade kas 

parandatakse või asendatakse uuega tasuta. Mistahes ebaõigest kasutamisest, käsitsemisest, 

ülekoormamisest või paigaldusveast tulenenud kahjud või seadme defektid ei kuulu garantii alusel 

hüvitamisele. Garantii tühistub, kui seadme tehnilisse ülesehitusse on sekkutud kellegi teise poolt 

peale tootja poolt volitatud remondiettevõtte, ilma tootjapoolse kirjaliku loata. Garantiinõudega 

koos tuleb esitada ka ostudokument. Kõik garantiiremonti saatmise kulud kannab seadme omanik 

(ostja). 

 

 


