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OHUTUS 
Lugege juhendit enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt. Hoidke juhendit alles ka tulevikus 
lugemiseks.  
Kasutage seadet ja selle osi vaid kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel. Ärge kasutage seadet muul 
otstarbel kui juhendis osutatul.  
Kahjustunud seadet ega seadme kahjustunud osi kasutada ei tohi. Kui seade või selle osa on 
kahjustunud, tuleb pöörduda seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. 
Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete 
võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, kui neid ei 
juhendata ega abistata vastutava isiku poolt. Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi.  
Ärge kasutage seadet vannide, duššide, kraanikausside või muude vedelikuga täidetud anumate 
ligiduses. Ärge kastke seadet vette ega muusse vedelikku. Kui seade saab märjaks, ei tohi seda 
puutuda. Eemaldage seade koheselt vooluvõrgust. Märjakssaanud seadet elektrikontakti ühendada 
ei tohi.  
Seade ja selle osad tuleb enne kasutuselevõttu puhastada. Lugege puhastamist käsitlevat osa 
juhendist ja järgige juhiseid. 
 
 



 

 

Elektriohutus 
Enne kasutamist tuleb veenduda, et seadme kasutuskoha vooluvõrgu andmed on seadme tüübisildil 
toodud andmetele vastavad.  
Seade pole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu.  
Ühendage seade ainult maandatud voolupistikusse. Vajadusel võib kasutada sobiva 
koormustaluvusega pikendusjuhet, millel on maandus.  
Kindlustage, et vesi ei satuks seadme toitepistiku klemmidele ega pikendusjuhtme kontaktidele. 
Kasutatavad juhtmed tuleb alati täispikkuses lahti kerida. Vältige juhtme paigutamist selliselt, et see 
ripub üle lauaääre ja/või sellesse on võimalik takerduda. Hoidke juhtmeid mehaaniliste kahjustuste ja 
kuumuse eest. Seadet ei tohi kasutada, kui seade, selle juhe või pistik on vigased. Kui seade või selle 
osa on kahjustunud, tuleb pöörduda seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. Ärge tirige 
juhtmest, kui tahate pistikut elektrikontaktist eemaldada. 
Kui seadet parajasti ei kasutata, kui seadet hakatakse koost lahti võtma / kokku panema või 
puhastama ja hooldama, tuleb seadme pistik elektrikontaktist eemaldada. 
 
Jäävalmistajate ohutusega seonduvad juhised 
Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises. Seade pole ette nähtud toiduainete ega 
jookide külmutamiseks.  
Ärge kasutage seadet õues. Seadet ei tohi kasutada niisketes ruumides. Ärge kasutage seadet 
keskkonna temperatuuril alla 5 °C. 
Paigutage seade tasasele, kindlale aluspinnale. Seade peab asuma tasasel kuival, niiskus- ja 
kuumakindlal alusel. Ärge asetage seadet pliidi pinnale.  
Jätke seadme ümber piisavalt õhuruumi, et seadme tekitatav soojus saaks hajuda. Ärge katke seadet 
millegagi kinni.  
Ärge säilitage seadme peal mingeid esemeid. Süttivad materjalid ei tohi asuda vooluvõrku ühendatud 
seadme vahetus läheduses. Hoidke seadet kuumuskiirguse / tulega kokkupuutumise eest. 
Hoidke seade kaugemal kuumadest pindadest ja lahtisest tulest.  
Ärge kasutage seadet, kui kaas ei ole õigesti paigaldatud.  
Võõrkehi ei tohi seadme korpusesse sattuda lasta.  
Seadet ei tohi töötavana ühest kohast teise toimetada ega liigutada.  
Ärge jätke seadet kasutamise ajaks järelvalveta.  
Säilitage seadet kuivas kohas.  
Kindlustage, et seade asuks väljaspool laste käeulatust. 
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
HOIATUS! Enne puhastamist ja hooldust tuleb seade eemaldada elektrikontaktist ja oodata seadme 
jahtumist. Ärge kastke seadet vette ega muusse vedelikku. 
Vett ei tohi jätta seadme mahutisse liiga kauaks, vastasel juhul võivad vees vohama hakata bakterid. 
Vee väljalaskmiseks seadmest kasutage vee äravooluventiili. 
HOIATUS! Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrasiivaineid, küürimisvahendeid ega muud sellist. 
Ärge puhastage seadet teravate esemete abil. 
Kontrollige seadet regulaarselt kahjustuste suhtes.  
Pühkige seadme väliskülge puhtaks niiske lapiga. Kuivatage kõik osad põhjalikult puhta kuiva lapiga. 
Seadme sisemust tuleks puhastada pehme, niiske lapiga. Kuivatage ka seadme sisemus alati hoolikalt. 
Jääkühvlit võib pesta käsitsi või nõudepesumasinas. Kuivatage põhjalikult. 
Pärast kasutamist tuleb jäämasin alati puhastada, vältimaks vetikate / mikroorganismide vohamist 
selle sees. 
 



 

 

 
SEADME OSAD (joonis A ja B) 
283069 Princess jäävalmistajaga saab teha jääkuubikuid. Veepaagi maht on 2,8 L. Maksimaalne jää 
kogus, mis jääpaaki korraga mahub, on 1 kg. Seade on ette nähtud vaid kuivades ruumides 
kasutamiseks. Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises. 
 

 
Jäävalmistaja (joonis A)  
1. Juhtpaneel 
2. Kaas 
3. Ukses asuv aken 
4. Veemahuti 
5. Veetaseme maksimumpiir (sees) 

6. Jääkuubikumahuti 
7. Vee väljutamisava 
8. Õhu sisenemisava 
9. Õhu väljalaskeava 
10. Jääkühvel

 
 
 



 

 

 
 

Juhtpaneel (joonis B) 
11. Sisselülitamise /valmisoleku nupp 
12. Jääkuubiku suuruse valiku nupp 
13. Aja seadistuse nupp 
14. Noolenupud 
15. Ekraan 
16. Ajanäidik 
17. Reaalaja märguanne 
18. Sisselülitumisaja märguanne 

19. Väljalülitumisaja märguanne 
20a. Jääkuubiku suuruse näidik (S) 
20b. Jääkuubiku suuruse näidik (M) 
20c. Jääkuubiku suuruse näidik (L) 
21. Jääkuubikute valmistamise märguanne 
22. Veepaagi tühjenemise märguanne 
23. Jääkuubikumahuti täitumise märguanne 
24. Jääkuubiku eraldumise vea märguanne 

 
KASUTUSELE VÕTMINE 
HOIATUS! Enne esmast kasutuskorda laske seadmel asukohas seista 3 h. Jahutusaine peab saama 
valguda jahutuselemendis õigele tasemele. Puhastage seade ja kaasasolevad tarvikud, nagu 
kirjeldatud eelpool. 
 
KASUTAMINE 
Kellaaja seadistamine (joonis B) 
Vajutage nuppu 13 ühel korral, et seadistada tunnid. Reaalaja märguanne 17 süttib põlema. 
Ajanäidiku tunninumbrid (16) vilguvad. Vajutage noolenuppe (14) tundide reguleerimiseks. 
Vajutage nuppu 13 kahel korral, et seadistada minutid. Ajanäidiku minutinumbrid (16) vilguvad. 
Vajutage noolenuppe (14) minutite reguleerimiseks. 
 
Sisselülitumise aja seadistamine 
Vajutage nuppu 13 kolmel korral, et seadistada tunnid. Sisselülitumisaja märguanne 18 süttib 
põlema. Ajanäidiku tunninumbrid (16) vilguvad. Vajutage noolenuppe (14) tundide reguleerimiseks. 
Vajutage nuppu 13 neljal korral, et seadistada minutid. Ajanäidiku minutinumbrid (16) vilguvad. 
Vajutage noolenuppe (14) minutite reguleerimiseks. 
 



 

 

 
Väljalülitumise aja seadistamine 
Vajutage nuppu 13 viiel korral, et seadistada tunnid. Väljalülitumisaja märguanne 19 süttib põlema. 
Ajanäidiku tunninumbrid (16) vilguvad. Vajutage noolenuppe (14) tundide reguleerimiseks. Vajutage 
nuppu 13 kuuel korral, et seadistada minutid. Ajanäidiku minutinumbrid (16) vilguvad. Vajutage 
noolenuppe (14) minutite reguleerimiseks. 
 
Jääkuubikute suuruse määramine (joonis B) 
Vajutage jääkuubikute suuruse nuppu (12) ühel korral, et saada väikesi jääkuubikuid. Süttib väikeste 
jääkuubikute märguanne (20a). 
Vajutage jääkuubikute suuruse nuppu (12) kahel korral, et saada keskmisi jääkuubikuid. Süttib 
keskmiste jääkuubikute märguanne (20b). 
Vajutage jääkuubikute suuruse nuppu (12) kolmel korral, et saada suuri jääkuubikuid. Süttib suurte 
jääkuubikute märguanne (20c). 
 
Nõuandeid kasutamiseks 
Ärge lülitage seadet sisse 3 tunni jooksul pärast seda, kui seadet on liigutatud. 
Jätke seadme ümber piisavalt õhuruumi, et seadme tekitatav soojus saaks hajuda. Õhutusavade 
minimaalne vahemaa lähimate esemeteni on 20 cm. 
Kasutage veepaagi täitmiseks ainult puhast joomiskõlbulikku kraanivett. 
Ärge ületage veemahuti maksimummärgistust. 
Paigutage seade tasasele, kindlale aluspinnale. Avage kaas ja täitke veepaak (4) puhta veega vajaliku 
tasemeni. 
Pange tähele! Soovitatav on lisada veele 1 spl puhast sidrunimahla. Sidrunimahl levitab värsket 
lõhna. Teiseks aitab sidrunis sisalduv hape võidelda vees bakterite, hallituse või allergeenide tekkega. 
Paigutage jäämahuti (6) masinasse. 
Sulgege kaas ja ühendage seadme pistik elektrikontakti. Süttib ekraan (15). Taimerifunktsiooni 
kasutamiseks seadistage sisse- ja väljalülitumisaeg, nagu eelpool kirjeldatud. Valige jääkuubikute 
suurus. Sisselülitamiseks vajutage nuppu 11. Jääkuubikute valmistamise märguanne hakkab vilkuma 
(21). Seade hakkab jääkuubikuid valmistama. 15 minuti möödudes on seade piisavalt jahe ja 
esimesed jääkuubikud on valmis. 
Seni, kuni seade on sisse lülitatud, jätkab see tööd, tehes 12 jääkuubikut iga 9-13 minuti möödudes 
(oleneb kuubiku suurusest). Jälgige protsessi regulaarselt kaanes oleva aknakese (3) kaudu, 
kontrollimaks, kas jääkuubikute valmimine toimub tõrgeteta. Katkestamiseks vajutage 
sisselülitusnuppu (11). Kui jäämahuti (6) on täis, süttib sellekohane märgutuli (23). 
Välja lülitamise järel eemaldage seade vooluvõrgust. Ekraan kustub. Laske seadmel jahtuda. 
 


