
 

 

MUNAKEETJA 

 EK-3076 

 KASUTUSJUHEND 

 

SEADME OSAD  

1. Kaas auguga 

2. Kaane käepide 

3. Munaalus 

4. Munaaluse käepide 

5. Alus 

6. Sisse-/väljalülitusnupp 

märgutulega 

7. Toitejuhe 

8. Roostevabast terasest küttekeha 

9. Mõõtetopsik 

10. Muna augustamise tarvik 

 

 

OHUTUS 

• Ohutusjuhiste eiramisest 

tulenevad kahjud ja 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 asetada kindlale ja tasasele aluspinnale. 

• Seadet ei tohi jätta vooluvõrku ühendatuna ilma järelvalveta. 

• Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud 

kasutuseesmärgil. 

• Seadet ei tohi kasutada väikelapsed. 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. Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest. 

Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui neid selles tegevuses ei juhendata 

vastutusvõimelise täiskasvanu poolt. 

• Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust või selle osa 

vette ega muusse vedelikku.  

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

personaliköök töökohtades ja muudes töökeskkondades, hotellide/majutusasutuste 

kliendiruumid, kodumajutuse asutused, talud. 

• Ärge avage seadme kaant, kui vesi on alles keemas.  

• Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust või selle osa 

vette ega muusse vedelikku.  

• Seadme pinnad kuumenevad kasutamise käigus.  

• HOIATUS: käsitsege muna augustamise tarvikut ettevaatusega.  

• HOIATUS: paigutage kaas selliselt, et kuum aur ei väljuks käepideme suunas.  



 

 

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.  

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

puhastamiseks abrasiivseid puhastusaineid / -vahendeid.  

Tähelepanu: veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed sobiks seadme tüübisildil kirjas olevate 

toitevoolu andmetega kokku. (pinge 220V-240V 50/60Hz).  

 

KASUTAMINE 

Munakeetjaga on võimalik samaaegselt keeta kuni 7 muna. Tulemuseks olev pehme, keskmine või 

kõva keedumuna sõltub sellest, kui palju vett lisatakse. Kaasasoleva mõõtenõu abil saab määrata 

vajamineva külma vee koguse.  

Täitke munakeetja pealt külma veega. Torgake toore muna tömbi otsa poole auk sisse (muna 

augustaja asub munahoidiku küljes). Paigutage munad hoidikusse ja asetage koos kaanega 

munakeetjasse.  

Ühendage seadme toitejuhtme pistik elektrikontakti ja vajutage sisselülitusnupule. Munakeetja 

keedab munad vastavalt veekogusele. Munade valmimisest annab märku helisignaal. Avage kaas 

ettevaatlikult. Võtke munahoidik välja ja loputage munad külma veega. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda. 

Seadme pealispinda võib pühkida niiske lapiga. Ärge kasutage karedaid ega abrasiivseid 

puhastusaineid /-vahendeid, metallkäsnu ega muud pindakahjustavat seadme puhastamiseks. Kunagi 

ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse! Seade ei ole masinpesukindel. 

 

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 


