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SEADME OSAD 
1. Alus 
2. Temperatuuriseadistuse lüliti 
3. Kuivatustasandid 
4. Kaas 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 
 Järgige juhendis sisalduvaid juhiseid ja nõuandeid, et seadme kasutamine oleks ohutu ja 

tulemuslik.   
 Kui toitejuhe kahjustub, tuleb see lasta tootja volitatud remondiettevõttes või sarnase 

kvalifikatsiooniga remondiettevõttes välja vahetada, vältimaks elektrilöögi, isiku- ja varakahju 
ohtu.  

 Ärge liigutage seadet juhetpidi tõmmates, vältige juhtme sõlmekeeramist.  
 Seade tuleb asetada kindlale ja tasasele aluspinnale.  
 Ärge jätke seadet elektrikontakti ühendatuna järelevalveta.  
 Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud 

kasutuseesmärgil.  
 Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta, eriti mitte laste käeulatusse.  
 Paigutage seade kaugemale laste käeulatusest.  
 Ärge jätke seadme juhet rippuma üle lauaäärte.  
 Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust vette ega 

muusse vedelikku.  
 Seadet võivad kasutada vähemalt kooliealised lapsed ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 
iseseisvalt ohutult kasutada - juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise 
kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

 Lapsed ei tohi seadmega mängida.  
 Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui neid selles tegevuses ei juhendata 

vastutusvõimelise täiskasvanu poolt. 
 
ENNE ESMAKASUTAMIST 
Võtke seade ja selle lisaosad karbist välja. Eemaldage seadme ümbert mistahes kaitsekiled ja 
pakendiosad.  
Enne seadme esmast kasutuselevõttu pühkige kõik eemaldatavad osad puhtaks niiske pehme lapiga. 
Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid puhastusaineid.  
Asetage seade kindlale tööpinnale ja jätke vähemalt 10 cm vaba ruumi seadme ümber. Ärge 
paigaldage seadet töötama mööblisse (kinnisesse kappi), ärge kasutage seadet välitingimustes.  
Enne esimest kasutuskorda laske seadmel vähemalt 30 minutit ilma toiduaineteta kuumeneda. Kui 
seade esmakordselt sisse lülitatakse, võib eralduda veidi kõrbelõhna. See on normaalne, lõhn haihtub 
kui tuulutate ruumi. 
 
KASUTAMINE 
Asetage kuivatamiseks ettevalmistatud ja parajasse suurusse lõigatud toiduainetükid 
kuivatustasanditele. Täitke tasandid ühtlaselt. Ärge täitke tasandeid liigselt ega paigutage toidutükke 
nii, et need kattuks omavahel. Alustage täitmisega alati alumisest tasandist. 
Asetage tasandid alusele ülestikku ja pange kaas kõige peale. Ühendage seade elektrikontakti. 
Lülitage seade nupust sisse ja reguleerige temperatuur pöördnupu abil. Temperatuur olgu madalam 
väikeste õhukeste toidutükkide puhul ning kõrgem, kui toiduaine tükid on paksemad ja suuremad. 
Reguleerige kuumust vähemaks kuivatamise lõpus. Kontrollige toiduaine olekut iga tunni tagant. 
Erinevate viljade ja toiduainete kuivatamisaeg sõltub mitmetest teguritest: 
- toidutüki mõõtmed ja paksus  
- kuivatustasandite arv 
- toiduaine kogus, mida korraga kuivatatakse 



 

 

- niiskus ruumis, kus kuivatamine toimub 
- kasutaja isiklikud eelistused. 
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS  
Eemaldage seade elektrikontaktist ja laske ära jahtuda. Pühkige pinnad üle niiske lapiga, vältides 
vedelike sattumist seadme aluse sisemusse. Kuivatustasandeid ja kaant tohib pesta nii käsitsi kui ka 
nõudepesumasinas. 
 
GARANTII 
Tootja annab seadmele materjali- ja tootmisdefektide osas 24 kuu pikkuse garantii. Garantii kehtib 
vaid juhul, kui seadet on kasutatud vastavalt juhendile ja juhendis osundatud kasutusotstarbele. 
Lisaks sellele tuleb garantiinõude korral esitada toote ostudokument, millel on ostukuupäev, 
jaemüüja nimi ning toote mudel. Rohkem teavet garantii kohta leiab tootja kodulehelt: 
www.princesshome.eu 
 
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. Kasutatud kodumasinate käitlusse toimetamisega panustate 
keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet käitlemisasutuste kohta kohalikelt 
omavalitsustelt. 


