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Kiirjuhend. Rohkema info saamiseks palume vaadata: ned.is/kaic100fwt 
 
KASUTUSOTSTARVE 
See seade võimaldab valmistada jääkuubikuid (9 tk) vaid 8 minutiga. 
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. 
 



 

 

SPETSIFIKATSIOONID 
Seadme tüüp: jääkuubikute valmistaja 
Artikkel KAIC100FWT 
Mõõtmed (S x L x K) 224 x 283 x 308 cm 
Toide 220 – 240 V ~ 50 Hz 
Võimsus 120 W 
Veemahuti 1,5 L 
Jääkuubikumahuti 1,5 L / 850 g 
Jahutusaine R600a 
Maksimaalne jääkuubikute väljalase päevas 12 kg 
 
SEADME OSAD 

 
1 Pealmine kate 
2 Kaas 
3 Aurusti 
4 Tilkumisalus 
5 Veemahuti 
6 MAX märgistus 
7 Juhtimispaneel 

8 „jäämahuti on täis“ märgutuli 
9 „lisa vett“ märgutuli 
10 „jää valmistamine“ märgutuli 
11 Sisselülitusnupp 
12 Toitejuhe 
13 Õhu väljumisava 
14 Jäämahuti 



 

 

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. 
 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 vahenduse. 
 Vooluvõrgust eemaldades vältige juhtmest tõmbamist. Hoidke kinni pistikust. 
 R600a 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 ESMAKASUTAMIST 
1. 1 Võtke seadme ümbert ära kogu pakkematerjal. 
2. Puhastage seadme pinnad äädikalahuses niisutatud lapiga. 
3. Loputage jäämahuti 14 puhta veega. 
4. Jätke kaas 2 avatuks, et seadme sisemus võiks kahe tunni vältel kuivada. 
 
KASUTAMINE 
Hoidke seadet kuumade esemetega / tulega kokkupuutumise eest. Veenduge, et seadme õhuavadest 
lähimate esemeteni oleks vähemalt 15 cm vaba ruumi. 
Hoide seadet piisavas kauguses põlevatest materjalidest (mööbel, kardinad jms.). 
Teisaldage seadet vaid püstises asendis. 
Vahetage veepaagis vett kindlasti iga päev ja igal kasutuskorral.  
Esimese kolme valmistustsükli käigus toodetud jääkuubikud võivad olla väiksemad ja ebaühtlase 
kujuga. 
1. Paigutage seade tasasele, kindlale aluspinnale. 
2. Avage kaas 2, võtke välja jäämahuti 14. 
3. Täitke veepaak 5 kuni maksimaalse märgistuseni 6, puhta joogiveega. 
NB! Ärge kasutage destilleeritud vett. Võib kasutada mineraalset vett.  
Avage alumises osas asuv äravoolukork, et vesi eralduks tilkumisalusele, kui kogemata ületatakse 
maksimaalse täitmise märgistust. 
4. Ühendage seadme pistik 12 seinakontakti. 
5. Vajutage sisselülitusnuppu 11. 
6. Asetage paika jäämahuti 14 ja sulgege kaas 2. 
Süttib jää valmistamise märguanne 10. Seade hakkab jääkuubikuid moodustama. Valmis kuubikud 
paigutuvad mahutisse 14. Kui see on täis, vilgub märguanne 8. 



 

 

7. Võtke jää kohe välja, ärge laske jäämahutit üle täita. 
Kui veepaak 5 on tühjenenud, süttib sellekohane märgutuli 9. Vajutage nuppu 11, et seade uuesti 
käivitada pärast jäämahuti tühjendamist ja veemahuti uut täitmist. 
 
Puhastamine 
Eemaldage seade vooluvõrgust. 
Ärge kasutage seadme puhastamiseks mingeid süttivaid keemilisi aineid, happeid, lahusteid, kütust 
ega piiritust. Vältige abrasiivseid puhastusaineid, mis kahjustavad seadme pinda. Ärge piserdage 
puhastusainet otse seadmele. 
 
Puhastage seadet järgnevalt: 
1. Vajutage nuppu 11, et seade välja lülitada. 
2. Eemaldage seade vooluvõrgust. 
3. Tühjendage tilkumisalus, veepaak ja jäämahuti. 
4. Puhastage seadme pinnad äädikalahuses niisutatud lapiga. 
5. Loputage jäämahuti puhta veega. Seadet tuleb alati puhastada enne säilitusele paigutamist. 
 
Hoidke seadet vaid hästiventileeritud ruumis. 


