
 

 

 SOEMARMIIT 

 BP-6283 

 KASUTUSJUHEND 

 

 

OSADE KIRJELDUS  

1. Kate 

2. Soojashoidmise anum 

3. Metallraam 

4. Kuumutusplaat 

5. Märgutuli 

6. Termostaadinupp 

 

 

 

 

 

 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Ohutusjuhiste eiramisest tulenev kahju ja/või õnnetused ei kuulu seadme tootja ega 

edasimüüja vastutusalasse. 

• Kui seadme voolujuhe kahjustub, tuleb see lasta tootja poolt volitatud remondiettevõttes 

välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.  

• Ärge liigutage seadet juhetpidi tõmmates, vältige juhtme sõlmekeeramist.  

• Seade tuleb kasutamiseks asetada kindlale ja tasasele aluspinnale. 

• Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud 

kasutuseesmärgil.  

• Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelvalveta ega laste hooleks.  

• Paigutage seade kaugemale laste käeulatusest.  

• Ärge jätke seadme juhet rippuma üle lauaäärte.  

• Et vältida elektrilööki, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust vette ega muusse 

vedelikku. 

• Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes võimete ja/või kogemuste puudumise 

tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada – vaid 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 tohi seadet ilma järelvalveta ega juhendamiseta puhastada.  

• Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal väiksemate laste käeulatusest.  

• Seade tuleb ühendada elektrikontakti, mis on varustatud jääkvoolukaitsmega (RCD), 

jääkvoolu nimiväärtusega mitte üle 30 mA.  

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

• Seadme väliskülg ja pinnad kuumenevad kasutamise käigus. 

 

ENNE ESMAKASUTAMIST 

Võtke seade ja selle lisaosad karbist välja. Eemaldage kleebised, kaitsekiled vms pakendiosad. 

Asetage seade kindlale tööpinnale ja jätke vähemalt 10 cm vaba ruumi seadme ümber. Seade ei ole 

ette nähtud kasutamiseks mööblisse ehitatuna ega õuetingimustes. 

Enne esmakordset kasutuselevõtmist pühkige kõik äravõetavad osad niiske lapiga üle. Ärge kasutage 

puhastamiseks abrasiivseid puhastusaineid / vahendeid. Kui seade esmakordselt sisse lülitatakse, 

võib eralduda veidi kõrbelõhna. See on normaalne, lõhn haihtub kui tuulutate ruumi. Soovitatav on 

paigutada seadme alla lauale kuumuskindel matt, et kuumus ei kahjustaks lauapinda või laudlina. 

 

KASUTAMINE 

Paigutage seadme alusele metallraam ja anumad selle sisse. Keerake termostaadinuppu 

päripäevasuunaliselt soovitud võimsusele. Termostaat reguleerib soojashoidmise temperatuuri. 

Süttib punane märgutuli. See märgutuli kustub soojashoidmise temperatuuri saavutamisel. 

Kasutamise ajal süttib ja kustub märgutuli vaheldumisi vastavalt sellele, kas seadme küttekeha on 

üles soojenemas või temperatuuri saavutanud. Temperatuur on reguleeritav vahemikus 45 °C … 85 

°C.  

Toitu võib soemarmiidis hoida kuni 6 tundi. Pikemaajalisema hoidmise puhul võib toit kuivada ja 

kaotada maitseomadused. 

Pärast kasutamist laske seadmel täielikult jahtuda. Võtke aluselt ära anumad ja metallist raam. 

Tähelepanu: ettevaatust seadme kuumade osade puudutamisel! 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda. Kasutage seadme pindade puhastamiseks pehmet 

niisket lappi. Seadme korpuse sisemusse ei tohi lasta sattuda mingeid vedelikke.  

Seadme osi ei tohi pesta nõudepesumasinas. 

 

KESKKONNAKAITSE 

 Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega ühelgi 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! 


