
 

PANNKOOGIKÜPSETAJA 
 BP-2638 

 KASUTUSJUHEND  
OHUTUS 
• Tootja ja edasimüüja ei vastuta võimalike kahjude eest, mis tulenevad seadme valest kasutamisest 
ja/või ohutusjuhiste eiramisest. 
• Ärge liigutage seadet juhtmest tõmmates ning veenduge, et juhe ei oleks sõlmes.  
• Seade tuleb asetada kindlale horisontaalpinnale.  
• Kasutaja ei tohi jätta seadet vooluvõrku ühendatuna järelevalveta.  
• Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodustes tingimustes.  
• Laste ohutuse tagamiseks ärge jätke töötavat seadet laste juuresolekul järelevalveta. Valige 
seadme kasutamiseks koht, kus lapsed ei saaks haarata seadet ega selle juhet. 
• Hoidke seade ja selle juhe väikelaste käeulatusest eemal.  
• Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks vähese võimekusega isikutele ja väikelastele, kes 
teadmatuse või kogenematuse tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse 
eest vastutava isiku järelevalve all ning kui nad mõistavad seadmega seotud ohte. Lapsed ei tohi 
seadmega mängida. Kooliikka jõudnud lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu 
järelevalve all.  
• Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke kunagi pistikut, juhet või seadet vette ega muudesse 
vedelikesse!  
• Seadet ei tohi kasutada koos välise taimeri või kaugjuhitava süsteemiga.  
• Kasutamise ajal kuumeneb seadme pind.  
 
OSADE KIRJELDUS  

 
1. Sisse/väljalülitusnupp temperatuuri reguleerimise funktsiooniga  
2. Küpsetuspind 
3. Taignalaotamise tarvik ja spaatel, puidust 
 
ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST  
• Võtke seade ja selle tarvikud pakendist välja.  
Eemaldage kleebised, kaitsekiled või plastik.  
• Enne seadme esmakordset kasutamist pühkige kõik osad hoolikalt niiske lapiga. Ärge kasutage 
puhastamiseks abrasiivseid vahendeid.  
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• Asetage seade kindlale lauapinnale ja veenduge, et seadme ümber oleks vähemalt 10 cm vaba 
ruumi.  
• MÄRKUS: seadme esmakordsel kasutamisel võib eralduda kerget kõrbemise lõhna. See on 
normaalne ja kaob mõne aja pärast.  

KASUTAMINE 
• Ühendage toitejuhe elektrikontakti (märkus: enne seadme ühendamist veenduge, et seadme 
tüübisildi andmed on vastavuses tarbimiskoha vooluvõrgu näitajatega. Pinge 220 V-240V 50Hz). 
• Enne kasutamist kuumutage seadet kõrgeimal võimsusel 10 minutit.  
• Kuumutusplaadile tuleb määrida pisut toiduõli.  
• Pange väike kogus ettevalmistatud tainast kuumutusplaadile ja jaotage taignalaotamise tarviku abil 
ühtlaselt. Küpsetamise vahepeal pühkige küpsetuspind aegajalt niiske lapiga üle, nii saate 
pannkoogid pärast küpsetamist kergemini eemaldada.  
• Umbes 45 sekundi pärast pöörake spaatli abil kook ümber. Õige küpsetusaeg sõltub taigna 
koostisest ning soovitud pruunistustasemest.  
• Märkus: ärge kasutage taigna laotamiseks ja/või kookide ümberpööramiseks kunagi ühtegi 
metallist eset, kuna see võib kahjustada küpsetusplaadi mittenakkuvat pinda. 
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS  
• Enne puhastamist eemaldage pistik kontaktist ja oodake kuni seade jahtub.  
• Pühkige küpsetuspinda paberräti või pehme lapiga.  
• Pühkige seadme väliskülg kergelt niisutatud lapiga. Vältige vee ja vedelike ning õli sattumist seadme 
korpuse sisemusse.  
• Puhastage seade niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, küürimispatju ega 
terasnuustikuid, mis seadet kahjustavad.  
• Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Seade ei ole nõudepesumasinas pestav.  
 
GARANTII  
• Selle toote garantiiperiood on 24 kuud. Garantii kehtib, kui seadet kasutatakse vastavalt 
kasutusjuhendile ning selleks ettenähtud otstarbel. Lisaks tuleb esitada ostudokument ostmist 
tõestava kuupäevaga, jaemüüja nime ja toote numbriga.  
• Detailsemad garantiitingimused leiab tootja veebilehelt: www.service.tristar.eu  
 
JUHISED KESKKONNA KAITSMISEKS  

Seadet ei tohi panna kasutusaja lõppedes olmeprügi hulka, vaid tuleb viia 
ümbertöötlemiseks elektriliste ja elektrooniliste kodumasinate kogumiskohta. See sümbol 
seadmel, kasutusjuhendis ja pakendil pöörab tarbija tähelepanu seadme 
keskkonnateadlikule käitlemisele. Selle seadme materjalid on ümbertöödeldavad. 
Kodumasinate taaskasutusega aitate oluliselt kaasa keskkonna kaitsmisele. Rohkem 
teavet jäätmekäitlusest saab kohalikult omavalitsuselt. 


