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SEADME OSAD  

1. Kaas 

2. Menüünupp 

3. Kaalu nupp 

4. Üles / alla nupp 

5. Pruunistuse nupp 

6. Start/stop nupp 

7. Segamistarvik 

8. Anum 

9. Juhtpaneel 

10. Mõõtetopsik 

11. Mõõtlusikas 

12. Konks 

 

 

 

 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud järgnevad: 

• Lugege läbi kogu juhend. 

• Enne seadme kasutamist kontrollige kohapealse elektritoite näitajate sobivust seadme 

tüübisildil kirjas olevate elektrivoolu näitajatega.  

• Ärge kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustustega; kui seade on rikkis, maha 

pillatud või muul viisil kahjustunud. Pöörduge seadme tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse. 

• Ärge puudutage kuumi pindu paljakäsi. Kasutage käepidemeid või nuppe. 

• Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega seadet ennast vette ega 

mingitesse vedelikesse. 

• Enne puhastamist/tarvikute lisamist-eemaldamist; või kui seadet ei kasutata - eemaldage 

seade vooluvõrgust.  

• Ärge laske seadme voolujuhtmel rippuda üle laua või tööpinna ääre ega puudutada kuumi 

pindu.  

• Muude lisatarvikute, mis pole tootja poolt soovitatud, kasutamine selle seadmega võib 

osutuda ohtlikuks. 

• Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste 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 asetage seadet kuumale pliidile, gaasileegile ega nende lähedusse, samuti mitte ka 

kuuma ahju.  



• Kui liigutatakse seadet, mille sees on kuum õli või muud kuuma vedelikku, tuleb olla eriti 

ettevaatlik.  

• Töötava masina liikuvaid osi ei tohi puudutada.  

• Ärge lülitage leivaküpsetajat sisse tühjana. Täitke eelnevalt küpsetusanum.  

• Ärge koputage anuma servade ega ülaosa pihta, et anumat hõlpsamini kätte saada. Anum 

võib kahjustuda.  

• Ärge pange anumasse fooliumi ega muid materjale – tekkida võib süttimise elektrilöögi ja/või 

seadmekahjustuste oht!  

• Ärge katke töötavat leivaküpsetajat kinni rätiku ega muu materjaliga. Kuumus ja aur peavad 

leivaküpsetajast eralduma takistusteta.  

• Kui töötav seade kaetakse kinni või on kokkupuutes süttivate materjalidega, võib tagajärjeks 

olla tuleõnnetus. Seade, mis pole kasutusel, tuleb välja lülitada ja eemaldada 

elektrikontaktist.  

• Ärge kasutage seadet mingil muul otstarbel, kui ainult ettenähtud kasutuseesmärgil.  

• Seade on varustatud maanduspistikuga. Ühendage pistik maandusega varustatud 

elektrikontakti.  

• Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sellistes asutustes, nagu 

personaliköökides töökohtadel, kontorites, muudes töökeskkondades, talumajades ja 

hotellide/majutusasutuste kliendiruumides. 

• Seade pole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu.  

• Ärge kasutage seadet õues.  

• Hoidke juhend alles. 

 

ENNE ESMAKASUTAMIST 

Seadmest võib esmakordsel kuumutamisel eralduda kõrbelõhna. See haihtub peagi - tuulutage ruum. 

Jätke töötava seadme ümber piisavalt vaba ruumi õhuvahetuseks.  

Võtke seade pakendist välja ja kontrollige, kas kaasas on kõik komplekti kuuluv ning et seade oleks 

kahjustusteta. Puhastage seade ja selle osad nagu on õpetatud alajaotuses Puhastamine ja hooldus.  

Lülitage seade tühjana sisse ja laske kuumeneda 10 minutit. Siis eemaldage seade toiteallikast, laske 

jahtuda ja puhastage osi. Kuivatage kõik osad põhjalikult ja pange masin kokku tagasi. 

 

KASUTAMINE 

Start/stop nupp 

Nuppu kasutatakse valitud küpsetusprogrammi käivitamiseks või peatamiseks. Programmi 

käivitamiseks tuleb nuppu START/STOP vajutada ühel korral. Kostab lühike piiks ja ekraanil olev 

koolon numbrite vahel hakkab vilkuma, programm alustab. Muud nupud peale START/STOP nupu 

pole pärast programmi käivitamist aktiivsed. Programmi peatamiseks tuleb nuppu START/STOP 

vajutada umbes 3 sekundi vältel, Seejärel kostab piiks ja programm lülitub välja. See omadus aitab 

vältida mistahes tahtmatute seadistuste tegemist programmi käimasoleku ajal. 

 

Menüünupp MENU 

Kasutatakse erinevate programmide vahel valimiseks. Iga vajutusega (millega kaasnevalt kostub 

lühike piiks) tuleb ette uus programm. Kui nuppu pidevalt vajutatuna hoida, ringlevad kõik 19 

programmi LCD ekraanil üksteise järel. Valige programmide hulgast endale vajalik. Kõigi 19 

programmi funktsioone kirjeldatakse järgnevas osas. 

 

 



Programm 1 / standardprogramm BASIC  

Valgest või segajahust küpsetise jaoks (peamiselt nisu- või rukkijahust). Küpsetise konsistents on tihe. 

Küpsetise pruunistamise astet võib valida nupuga COLOR. 

 

Programm 2: kiirprogramm QUICK 

Sõtkub, kergitab ja küpsetab väiksema ajaga kui standardprogramm. Selle programmiga valminud 

küpsetis on tavaliselt väiksem ja tihedama tekstuuriga. 

 

Programm 3: magus küpsetis SWEET 

Küpsetistesse võib lisada puuviljamahlu, kookoshelbeid, rosinaid, kuivatatud puuvilju, šokolaadi ja 

suhkrut. Pikema kergitusfaasiga magus küpsetis tuleb kerge ja õhuline. 

 

Programm 4: prantsuspärane FRENCH 

Peentest jahudest valmistatud kergete küpsetiste jaoks. Tulemus on kohev ja krõbeda pealispinnaga. 

Selle programmiga ei sobi retseptid, milles sisaldub või, margariin või piim. 

 

Programm 5: täisnisu WHOLE WHEAT 

Jämedamatest jahusortidest küpsetiste jaoks, mida peab kauem sõtkuma ja kergitama (täistera-nisu- 

ja täistera-rukkijahu) Tulemusena valmiv küpsetis on kompaktsem ja kaalub rohkem. 

 

Programm 6: riisileib RICE BREAD 

1:1 vahekorras keedetud riisist ja jahust koosneva küpsetise sõtkumiseks, kergitamiseks ja 

küpsetamiseks. 

 

Programm 7: gluteenivaba GLUTEN FREE 

Gluteenivaba küpsetise sõtkumiseks, kergitamiseks ja küpsetamiseks. Gluteenivabade jahude hulka 

loetakse ka riisijahu, maguskartulijahu, maisijahu ja kaerajahu. 

 

Programm 8: DESSERT 

Küpsetiste, mille koostises sisaldub rohkem rasva ja proteiini, sõtkumiseks ja küpsetamiseks. 

 

Programm 9: segu MIX 

Võimaldab jahu, vee ja muud koostisained hästi läbi segada. 

 

Programm 10: taigen DOUGH 

Segamine ja taignakergitus ilma küpsetamata. Võtke valmis tehtud taigen seadme anumast välja ja 

valmistage sellest kukleid, pizzat jm. 

 

Programm 11: sõtkumine KNEAD 

Sõtkumise jaoks tavalisest erineva pikkusega aja valimine. 

 

Programm 12: kook CAKE 

Sõtkumine, kergitus ja küpsetamine, kuid kasutades pärmi asemel soodat ja/ või küpsetuspulbrit. 

 

Programm 13: keedis JAM 

Mooside ja marmelaadide keetmiseks. 

 

 



Programm 14: küpsetamine BAKE 

Lisaküpsetamiseks või pruunistuse lisamiseks. Programmis ei ole sõtkumise ega kergitamise faasi. 

 

Programm 15: jogurt YOGHURT 

Jogurti kääritamiseks ja valmistamiseks. 

 

Programm 16: kleepuv riis STICKY RICE 

Poleeritud kleepriisi ja tavalise riisi segu segamiseks ja keetmiseks. 

 

Programm 17: riisivein RICE WINE 

Poleeritud kleepriisi paisutamiseks ja keetmiseks. 

 

Programm 18: sulatamine DEFROST 

Programmiga saab külmunud toiduaineid üles sulatada. 

 

Programm 19: praadimine STIR-FRY 

Kuivade ainete, nagu maapähklid, sojaoad jne röstimine. 

 

Pruunistusastme nupp COLOR 

Selle nupuga saab valida küpsetise kooriku pruunistumise astme: hele, keskmine või tume. Seda 

nuppu ei saa kasutada programmide 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 puhul. 

 

Kaalu nupp 

Valida on kaalu 450, 600 ja 750 g vahel. Kaalunupu vajutamisel valitakse soovitud brutokaal. Allolev 

märk osutab valikule. Nupp on kasutatav vaid programmide 1-7 puhul. 

 

Üles/alla nupp 

Kui soovite seadme käivitumist mingi aja möödudes, võite selle nupuga seadistada viitaja. 

Selleks tuleb otsustada, mis ajaks soovite küpsetise valmimist. Nuppudega seadistatakse eeldatav 

valmimise aeg. Pange tähele, et viitaja sisse jääb ka valitud programmi kestmise aeg. 

Esmalt valige programm ja pruunistumise aste, seejärel lisage või vähendage üles/alla nupu 

vajutustega viitaeg. Iga vajutus lisab või vähendab aega 10 minuti võrra. Maksimaalne viitaeg on 15 h. 

 

Näide: hetkel on kell 20:30 õhtul, aga värske leib peaks olema valmis hommikul kell 7. Seega 

tuleb viitajaks valida 10 tundi ja 30 minutit. Valige programm, pruunistusaste, pätsi suurus 

ning valige viitaeg üles-alla nupuga (10:30), aega kuvatakse ekraanil. Seejärel vajutage 

nuppu START/STOP, et viitkäivitusega programm aktiveeruks. Vastav märguanne süttib 

ekraanil. Ekraanil on vilkuv punkt ning algab allesjäänud viitaja tagasiloendus. Leib valmib 

seega hommikul kella 7:00-ks. Kui ei leiba kohe anumast välja ei võeta, algab 1 tunni pikkune 

soojashoidmise faas. 

Viitajaga küpsetamisel ei tasuks kasutada riknevaid aineid nagu munad, värske piim, puuviljad, 

sibulad jne. 

 

Soojashoidmise funktsioon 

Küpsetist hoitakse automaatselt 1 tunni vältel pärast programmi lõppemist soojas. Soojashoidmise 

faasi ajal küpsetise väljavõtmiseks tuleb programm peaetada, vajutades nuppu START/STOP. 

 

 



Mälu 

Kui seadmest katkeb tööprotsessi käimasoleku ajal toide, taastub programm 10 minuti möödudes 

automaatselt ja läheb edasi ka ilma START/STOP nupu vajutuseta. Kui voolukatkestus on pikem, kui 

10 minutit, siis programmi mälu ei säili. Kõik koostisained tuleb siis uuesti seadmesse panna ja 

programm algusest peale käivitada. NB! Kuid kui taigen pole voolukatkestuse toimumise ajaks veel 

kergitusfaasi jõudnud, saab programmi lihtsalt otsast alustada ilma koostisaineid vahetamata. 

 

Kasutamise tingimused 

Masin töötab hästi erinevates ümbritsevates temperatuurides, aga kui küpsetamine toimub väga 

soojas või väga külmas ruumis, võib see mõjutada küpsetise suurust. Soovitatav ruumitemperatuur 

on vahemikus 15….34 kraadi C. 

 

Märguanded ekraanil 

Kui seadme ekraanil pärast START/STOP nupu vajutusel kuvatakse märguannet HHH, tähendab see, 

et seadme sisetemperatuur on liiga kõrge. Siis tuleb programm peatada. Laske seadmel 10-20 minuti 

vältel maha jahtuda, avades selleks ajaks kaane. 

Kui ekraanil kuvatakse pärast START/STOP nupu vajutust märguannet EE0, on tegu 

temperatuurianduri rikkega ja seadet tuleks lasta kontrollida tootja poolt volitatud remondiettevõtte 

spetsialistil. 

 

LEIVA KÜPSETAMINE 

Pange anum seadmesse ja keerake seda päripäeva, kuni anum kinnitub klõpsatusega õiges asendis. 

Paigutage segamistarvik võllile. Soovitatav on enne segamistarviku kinnitamist lisada avausse mingit 

kuumuskindlamat küpsetusõli, et taigen ei jääks segamistarviku külge kinni ja et tarvikut oleks 

lihtsam eemaldada küpsetise sisemusest. 

Paigutage anumasse koostisained. Asetage koostisained anumasse retseptis ettetulevas järjekorras. 

Tavaliselt pannakse anumasse esmalt vesi või vedelikud, seejärel suhkur, sool ja jahu. Alati tuleb 

pärm või küpsetuspulber lisada viimases järjekorras. 

Tähelepanu: jahu ja kergitusaine puhul tuleb alati kasutada retseptis soovitatud koguseid. 

Tehke jahukuhja sisse käega väike lohk ja lisage sellesse pärm, kindlustades, et see ei satuks kontakti 

vedeliku ega soolaga. 

Sulgege kaas ettevaatlikult ning ühendage seadme pistik seinakontakti. Vajutage nuppu MENU, kuni 

vajalik programm on valitud. 

Kooriku värvi valimiseks vajutage nuppu COLOR . 

Vajutage nupule LOAF SIZE, et valida lõpptulemuseks saadava leivapätsi suurus. 

Viitajaga küpsetamiseks valige soovitud aeg üles-alla nupu abil. Selle sammu võib vahele jätta, kui 

küpsetamine peaks algama koheselt, ilma viitaega kasutamata. 

Vajutage nuppu START/STOP ühel korral, programm käivitub ja vastav märguanne ilmub ekraanile. 

Programmide 1-7 puhul kostab aeg-ajalt väikesi helisignaale (piikse). See annab märku, et on aeg 

lisada koostisaineid. Avage kaas ja pange lisaained sisse.  

Kaanes olevate avade kaudu eraldub küpsetamise käigus kuuma auru. See on tavaline. 

Kui küpsetamine on lõpetatud, kostab kümnest piiksust koosnev helisignaal. Kui vajutada 3 sekundi 

vältel nuppu START/STOP, saab peatada soojashoidmise faasi ja küpsetise välja võtta. Avage kaas ja 

pange kätte pajakindad. Keerake anumat vastupäevasuunaliselt ja eemaldage seadmest. Anum ja 

küpsetis on väga tulised! Käsitsege neid ettevaatusega. 

Laske anumal veidi jahtuda, enne kui küpsetise välja võtate. Kasutage külgevõtmatu pinnaga spaatlit, 

et küpsetist ettevaatlikult anumaseinte küljest eraldada. Keerake anum kummuli restile või puhtale 

küpsetuspaberile ning raputage tasakesi, et küpsetis välja tuleks. 



Laske küpsetisel jahtuda enne viilutamist umbes 20 minuti vältel. On soovitatav viilutada küpsetis 

sakilise saianoa või elektrilise viilutajaga, sest tavaline kööginuga võib küpsetise lömmi vajutada. 

Kui programmi lõppedes nuppu START/STOP ei vajutatud, läheb seade soojashoidmise režiimile 

üheks tunniks. Pärast selle faasi lõppu kostab veel 1 piiks. Kui seadet enam ei kasutada, tuleb 

toitejuhtme pistik elektrikontaktist välja võtta. 

Pange tähele! Enne viilutamist eemaldage küpsetise seest segamistarvik, sest see jääb peitu pätsi 

põhja sisse. Kasutage komplektis olevat konksu tarviku eemaldamiseks. Kuna päts on kuum, ärge 

tarvikut paljakäsi välja õngitsege. 

 

Kiirküpsetatud leivad 

Kiirküpsetamisel kasutatakse küpsetuspulbrit ja küpsetussoodat, mis aktiveeritakse niiskuse ja 

soojusega. Küpsetustulemuse õnnestumiseks on parim, kui vedelikud pannakse anuma põhja, kuivad 

ained peale. Pole pikaajalist sõtkumise ja kergitamise faasi ja sellest tulenevalt võivad kuivained 

segamise käigus anuma nurkadesse kinni jääda. Kasutaja võib aidata ainete segamisel, lükates 

kummist spaatli abil kuivainet servast lahti. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Enne puhastamist eemaldage seade elektrikontaktist ja laske ära jahtuda. 

Anuma puhastamine: pühkige anum seest ja väljast märja lapiga üle. Ärge kunagi kasutage 

abrasiivseid puhastusaineid anuma puhastamisel, sest nii võib külgevõtmatu pinnakate kahjustuda. 

Anum tuleb enne tagasipanekut korralikult ära kuivatada. Pange tähele: pärast puhastamist ja 

kuivatamist pange anum seadmesse tagasi ja kinnitage õigesse asendisse. Kui anum ei taha sobituda, 

tuleb asendit seni reguleerida, kuni päripäeva keerates anum seadme põhjas klõpsatades kinnitub. 

Segamistarvik tuleb leivapätsist konksu abil välja tõmmata. Puhastage ka segamistarvik hoolikalt 

pehme lapi abil. Nii anum kui segamistarvik on pestavad nõudepesuainega. 

Seadme korpust tuleb pühkida niiske lapiga. Ärge kasutage seadme ühegi osa puhastamiseks 

abrasiivseid aineid. Kunagi ei tohi seadme korpuse osa teha märjaks ega kasta vette / vedelikesse. 

Soovitatav on kaant puhastamiseks küljest mitte ära võtta. 

Enne, kui seade säilitamiseks ära pannakse, tuleb veenduda, et see on korralikult jahtunud, puhas ja 

kuiv ning kaas suletud. 

 

Garantii 

Tootja annab seadme 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 

nimetus ning toote mudel. 

Rohkem teavet garantii kohta leiab tootja kodulehelt: www.tristar.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. Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlusse 

toimetamisega panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet 

käitlemisasutuste kohta kohalikelt omavalitsustelt. 

 

Info 

Lisainfot leiab tootja kodulehelt www.tristar.eu 


