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SEADME OSAD  

1. Põhiseade 

2. Ekraan 

3. Fritüürikorv 

4. Sang 

5. Küpsetusrest (2 tk) 

6. Rasvapann / küpsetuspann 

 

OHUTUS  

Järgige ohutust puudutavaid 

juhiseid, et seadme 

kasutamine oleks meeldiv ja 

turvaline.  

 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 tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud 

kasutuseesmärgil.  

 Halvimal juhul võib toiduaine süttida (seega ei tohi selles fritüüris kasutada üle ühe 

teelusikatäie õli ega rasvarikast liha ega vett toidu keetmiseks). 

 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 elektrilööki, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust vette ega muusse 

vedelikku.  

 Seade tuleb ühendada maandusega varustatud elektrikontakti.  

 HOIATUS: seadme mistahes pinna pragunemisel või purunemisel ei tohi seadet kasutada - 

lülitage seade kohe välja. Elektrilöögi oht!  

 Seadme väliskülje temperatuur võib seadme töötamisel muutuda väga kõrgeks.  

 Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu.  

 Osad seadme pinnad kuumenevad seadme töötamisel.  Et õhuvool oleks takistamatu, ei tohi 

seadme peale ega ümberringi midagi asetada.  

 Jätke seadme ümber vähemalt 10 cm ruumi.  

 Küpsetamise järel tuleb seadmel jahtuda lasta.  

 Jahutus käivitub pärast taimeriga seadistatud küpsetusaja lõppu automaatselt. Ärge 

eemaldage seadet vooluvõrgust enne, kui jahutus on lõppenud – muul juhul võib kuumus 

seadmele kahjustusi põhjustada.   

 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sellele sarnastes tingimustes 

nagu personaliköök töökohtades, hotellide/majutusasutuste kliendiruumid,  kodumajutuse 

asutused, talud.  

 Hoidke juhend alles. 

 

ALUSTAMINE 

Kui seade esmakordselt sisse lülitatakse, võib eralduda veidi kõrbelõhna. See on normaalne, lõhn 

haihtub ruumi tuulutamisel. Eemaldage seadme ümbert kõik pakendi osad. Võtke ära kõik seadme 

küljes olevad kiled või kleebised. Pühkige seadme väliskülg puhtaks niiske lapiga.  

 

Rasvapann / küpsetuspann  

Paigutage alati rasvapann ahju kõige alumistele kanduritele. Pannile koguneb tilkuv rasv ja 

toiduosakesed. Panni saab kasutada ka küpsetusanumana – sellisel juhul paigutatakse pann 

keskmistele kanduritele.  

 

Fritüürikorv  

Ärge täitke korvi liigselt, sest muidu ei pruugi toit ühtlaselt küpseda.  

 

Küpsetusrest  

Küpsetusrestid asetatakse ahjuõõnsuse kanduritele.  Kütteelement asub ahjuõõnsuse ülemises osas.  

Mida kõrgemale on paigutatud rest, seda tugevam kuumutus. Ahjuõõnsuse ülaosas küpseb toit 

kiiremini. Et saada ühtlast küpsemist kõigist külgedest, tuleb rest paigutada keskele. Alumistel 

kanduritel on kuumus madalam.  

 

KASUTAMINE  

Ühendage pistik maandusega varustatud pistikupessa. Avage ahjuuks. Kui rasvapanni ei kasutata 

küpsetamiseks, paigutage see kõige alumisele kandurile. Valige valmistatava toidu jaoks sobiv 

ahjutarvik. Töödelge toit / valmistage see ette ja asetage see sobiva ahjunõuga küpsema. Sulgege 

uks.  



 

 

Vajutage sisse-/väljalülitusnuppu, süttib ekraan. Seadistage temperatuur ja küpsetusaeg käsitsi või 

valige 11 eelseadistatud programmi hulgast.  

 

Käsitsi tehtavad seadistused  

Puudutage temperatuuri sümboleid + või -, et seadistada sobiv temperatuur (madalaim 65°C ja 

kõrgeim 200°C).  

Puudutage ajaseadistuse sümboleid + või -, et valida sobiv küpsetusaeg (vahemikus 1 minut kuni 60 

minutit).  

Programmid: aktiveerige soovitud programm, puudutades üht programmi sümbolitest. Aktiveerituna 

hakkab see sümbol vilkuma. Sama sümboli teistkordne puudutamine tühistab valiku.  

Programmid ja nende seadistused on loetletud alljärgnevas tabelis:  

Programm Sümbol Vaikimisi temp. Vaikimisi aeg 

Friikad 
 

200°C 15 min 

Lihalõigud  160°C 10 min 

Krevetid  160°C 12 min 

Küpsetised  160°C 30 min 

Kanakoivad  180°C 20 min 

Steik  200°C 12 min 

Kala  200°C 13 min 

Pizza  180°C 10 min 

Kuivatamine 
 

70°C 4 h 

Sulatamine  70°C 12 min 

Eelkuumutus 
 

200°C 3 min 

Küpsetamise aeg sõltub toidu mahust. Samuti on määrav toidu konsistents. Ajaseadistused on ainult 

soovituslikud ja tuleks vastavalt enda maitse-eelistustele kohandada. Tihke liha puhul kahekordistage 

küpsetusaega, sügavkülmutatud toodete puhul lisage vähemalt 20 % küpsetusaega.  

Toit Min/max 
kogus (g) 

Aeg 
(minutit) 

Temp. (C ) Raputada Märkus 

Friikad 600 – 700 15 – 20 200 Jah  

Kodused friikad 600 – 700 20 – 25 200 Jah Lisage ½ 

teelusikatäit õli 

Külmut. 

Kalapulgad 

500 – 800 6 – 10 200   

Kanakoivad 100 – 500 18 – 22 180   

Hamburger 400 – 800 25 – 30 180   

Kevadrullid 500 – 800 8 – 10 200 Jah  

Kook 800 20 – 25 160  Kasutage 

koogivormi 

Quiche 800 20 – 22 180  Kasutage 

koogivormi 

Muffinid 800 15 - 18 200  Kasutage 

koogivormi 

Kindlustage et liha ja linnuliha ei jääks tooreks.  

Valitud programmi temperatuuri või küpsetusaja muutmiseks puudutage temperatuuri- või 

ajaseadistuse nuppe. Sama kehtib ka käsitsivalitud küpsetamisviisi puhul. Märgutuled annavad märku 

seadme töötamisest. Kui küpsetamine on katkestatud, siis märgutuled vilguvad.  

Saate süüdata ahjuvalgustuse nupu  vajutusel, et kontrollida toidu olekut küpsetamise ajal. Võite 

ka avada ahjuukse, siis süttib valgus ise ja küpsetamine katkestatakse. Küpsetamine jätkub ukse 



 

 

sulgemisel. Küpsetusaja lõppedes lülitub seade automaatselt välja ja teeb helisignaali (piiks). Kui on 

tarvis seade varem välja lülitada, vajutage sisse-/ väljalülitusnuppu.  

Toidu valmimise järel avage uks ja võtke toit ahjust välja. Kasutage ahjutarvikuid käsitsedes 

pajakindaid.  

Eemaldage seade vooluvõrgust pärast jahutusfaasi. Laske ahjul ja tarvikutel jahtuda, alles siis 

puhastage need.  

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda. Kunagi ärge kastke seadet vette 

ega muudesse vedelikesse! Seade ei ole masinpesukindel.  

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

puhastusaineid /vahendeid, metallkäsnu ega muud pindakahjustavat 

seadme puhastamiseks. Peske kasutatud osad nõudepesuaine ja sooja 

veega. Äravõetavaid osi tohib pesta nõudepesumasinas. 

Raskestieemaldatava mustuse eemaldamiseks leotage tarvikuid soojas vees 

nõudepesuainega enne pesemist.  

Ahju uks on puhastamise hõlbustamiseks äravõetav. Avage uks umbes 

kolmekümnekraadise nurga alla ja tõstke õrnalt eest ära. NB! Ust ei tohi 

nõudepesumasinas pesta!  

Kõik osad tuleb hoolikalt kuivatada.  

 

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 


