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Kasutusjuhend 

 
 
Hea klient,  
Õnnitleme ja täname teid, et olete ostnud selle kvaliteetse toote. 
Palun lugege juhendit hoolikalt, et saaksite seadet kasutada parimal võimalikul viisil. Käesolev juhend 
sisaldab kõiki vajalikke juhiseid ning nõuandeid seadme kasutamiseks, puhastamiseks ning 
hooldamiseks. Neid juhendeid järgides garanteerime teile suurepärase tulemuse, see säästab teie 
aega ja väldib probleeme. Me loodame, et teil on selle seadme kasutamisest palju rõõmu. 
 

 Lisainfot ja teavet varuosade kohta leiate service.tristar.eu! 

Vastus kõikidele teie küsimustele.  

Nõuanded ja nipid seadme kasutamiseks 

Varuosade tellimine internetist. 

Registreeri oma toote tarkvarauuendused 
 

Ohutusjuhised 
• Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhend hoolikalt läbi. Palun hoidke see juhend, garantiileht, 

ostukviitung ja võimalusel ka originaalpakend alles. 
• See masin ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või 

muudele isikutele (sh lastele), kes teadmatuse või kogenematuse tõttu ei suuda seda ohutult 
kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on 
õpetatud masinat ohutult kasutama. 

• Ohutusnõuete eiramisel ei vastuta tootja kahjude eest.  
• Selleks, et kaitsta lapsi elektriseadmetest tuleneva ohu eest, jälgige, et te ei jätaks seadet 

järelvalveta. Seetõttu valige seadmele selline hoiukoht, kus lapsed seda haarata ei saaks. 
Veenduge, et toitejuhe ei ripuks alla. 



• Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodustes tingimustes. 
• Seade tuleb panna stabiilsele ja tasasele pinnale. 
• Ärge kasutage seadet, kui see on kukkunud, kui sellel on märke kahjustustest või kui see lekib. 
• Ärge puutuge kuuma pinda. Kasutage käepidemeid või nuppe. 
• Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta. 
• Kõik parandustööd tuleb lasta teha kvalifitseeritud elektrikul (*). 
• Kontrollige, et seadet on hoitud kuivas keskkonnas. 
• Veenduge, et teie kodune voolupinge vastab seadme kasutuspingele. Pinge: AC220-240V 50Hz. 

Pistikupesal peab olema vähemalt 16 A või 10 A kaitse. 
• See seade vastab kõikidele elektromagnetväljade kohta käivatele nõudmistele. Kui seadet 

käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäevaste teaduslike 
tõendite alusel ohutu kasutada. 

• Ärge liigutage seadet juhtmest tõmmates ning veenduge, et juhe ei oleks sõlmes. 
• Ärge kasutage seadet õues. 
• Ärge kerige juhet ümber seadme ega väänake seda. 
• Enne seadme puhastamist või liigutamist laske sellel täielikult jahtuda. 
• Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke kunagi pistikut, juhet või seadet vette ega muudesse 

vedelikesse! 
• Ärge kasutage seadet mille juhe või pistik on kahjustatud, kui seadme töös esineb häireid või on 

muul viisil kahjustatud. Vigastuste vältimiseks veenduge, et kahjustatud juhe või pistik 
vahetatakse kvalifitseeritud tehniku poolt. (*). Ärge hakake seadet ise parandama. 

• Ärge kasutage seadet kütteseadme vahetus läheduses. 
• Eemaldage pistik kontaktist kui te seadet ei kasuta. 
• Märkus: Juhusliku termokaitse sisselülitumise vältimiseks ei tohi seadme ühendamisel kasutada 

välist lülitusseadet, nagu näiteks taimerit ega ühendada seda vooluringi, mis lülitub regulaarselt 
sisse ja välja. 

• Pikendusjuhtme vms kasutamine ei ole lubatud. 
• Kontrollige, et juhe ei ripuks üle laua serva, ei puutuks vastu kuumi pindu ega satuks kontakti 

seadme kuumade osadega. Ärge pange seadet kardinate, aknakatete vms. alla ega lähedale.  
• Jälgige, et juhe ei satuks vastu seadme kuumi osasid. 
• Me soovitame panna laua ja seadme vahele kuumakindel kate (sellisel juhul te ei kõrveta lauda 

ega laudlina). 
• Ärge kasutage seadet vannitoas ega veega täidetud valamu lähedal. Kui seade on kukkunud 

vette, ärge mingil juhul haarake seadmest, vaid eemaldage esmalt pistik kontaktist. 
• Hoidke lapsi järelevalve all ning jälgige, et nad ei mängiks seadmega.  

 

  pind muutub kasutamise ajal väga kuumaks! 
*  Kompetentne kvalifitseeritud elektrik: tootja või maaletooja poolt volitatud, vastavat 
kvalifikatsiooniomav ja kompetentne teenindusettevõte või isik, kes tagab remondi vältides kõiki 
ohte. Vajadusel tuleb seade viia tagasi selle elektriku kätte. 
 

Osade kirjeldus 
1. Termostaat 
2. Juhttuli 
3. Keeduala 
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Enne esmakordset kasutamist 
• Võtke seade ja selle tarvikud pakendist välja. Eemaldage kleebised, kaitsekiled või plastik. 
• Puhastage plaat niiske lapiga.  
• Ühendage toitejuhe elektrivõrku (Märkus: Enne seadme ühendamist veenduge, et seadmel 

näidatud pinge vastab kohalikule pingele. Pinge 220 V-240V 50HZ) 
• Pliidiplaat on kaetud kaitsekihiga, mis tuleb enne esmakordset kasutamist eemaldada. Lülitage 

seade sisse ning valige kõrgeim seadistus 10 minutiks. See võib põhjustada mõningat suitsu. 
Seejärel võite pliidi välja lülitada või seda kasutada. 

 

Kasutamine 

• Lülitage plaat (nr. 1) sisse, keerates lülitit (nr. 2) päripäeva. Süttib punane kontrolltuli (nr. 3).  
• Te võite valida soovitud temperatuuri, keerates nuppu päripäeva. 1 madalaima temperatuuri ja 5 

kõrgeima taseme jaoks. 
• Kui seatud temperatuur saavutatakse, punane kontrolltuli kustub. 
• Kui temperatuur hakkab langema, lülitab termostaat plaadi uuesti sisse. 
 

Puhastamine 
• Enne puhastamist eemaldage pistik seinakontaktist ja laske seadmel täielikult jahtuda. 
• Ärge kasutage toksilisi ega abrasiivseid puhastusvahendeid, nagu bensiin, küürimispulber või 

lahusti. Piisab tavalisest köögi- või nõudepesuvahendist. 
• Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. 
• Eemaldage toidujäätmed viivitamatult. 
• Ettevaatust! Plaat on kuum. 
 
Nõuandeid energia säästmiseks 
• Kasutage keedunõud, mille läbimõõt on võrdne keeduplaadi läbimõõduga. 
• Kasutage ainult tasase põhjaga nõusid. 
• Võimaluse korral pange valmistamise ajal kaas anumale. 
• Valmistusaja lühendamiseks keetke köögivilju, kartuleid jms. vähese veega. 
• Erinevate toitude valmistamiseks kasutage õigeid temperatuure. 
 

Garantii 
• Tootja ei vastuta kahjude eest, mille põhjuseks on: 

o Seade on kukkunud 
o Kui seadet on omaniku või kellegi kolmanda poolt tehniliselt muudetud. 
o Kui seadet on kasutatud ebaõigesti. 
o Seadme normaalse kulumise puhul. 

• Remont ei pikenda seadme 2-aastast garantiid ega anna õigust täiendavaks garantiiks. See 
garantii kehtib ainult Euroopas. Käesolev garantii eira Euroopa direktiivi 1944 / 44CE. 

• Hoidke alati alles ostutšekk, selleta garantii ei  kehti. 
• Tristar ei vastuta kahjustuste ega ka kaudsete kahjude eest, mis on põhjustatud juhendi nõuete 

mittetäitmisest. 
• Samuti ei vastuta Tristar materjalide kahjustamise või isikute vigastuste eest mis on põhjustatud 

seadme ebaõigest kasutamisest või juhendi eiramisest. 
• Seade ei vaja muud hooldus kui see, mis juhendis mainitud. 
• Kui seadet tuleb parandada, veenduge, et selle teeb vastavat volitust omav teenindus. 
• Seadet ei tohi muuta. 
• Kui kahe aasta jooksul alates ostmise kuupäevast tekivad probleemid, mis kuuluvad garantii alla, 

võite seadme viia tagasi kauplusse, kust selle ostsite ja lasta uue vastu vahetada. 
• Küsimuste või kaebuste korral võtke ühendust müüjaga. 
• Sellel seadmel on 24 kuuline garantii alates ostukuupäevast (kviitung). 



• Garantii alla kuuluvad ainult materjali- ja tootmisvead. 
• Kui soovite esitada nõude, tagastage kogu seade originaalpakendis ja ostukviitungiga 

edasimüüjale. 
• Kahjustatud lisatarvikud ei tähenda terve seadme tasuta ümbervahetamist. Sellisel juhul võtke 

ühendust kohaliku teenindusega. Purunenud klaas- või plastikdetailid on alati ülekoormuse 
tulemus. 

• Seadme kasutatavate või kulunud osade, samuti ka puhastamine, hooldus või asendamisele 
mittekuuluvate osade vahetamine ei kuulu garantii alla ja nende eest tuleb maksta. 

• Garantii kaotab kehtivuse juhul lubamatute osade kasutamise korral. 
• Peale garantiiaja lõppu võib remonti teostada pädev remondiettevõte. 

 

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 teie tähelepanu olulisele küsimusele. Selle seadme 
materjalid on ümbertöödeldavad. Kodumasinate taaskasutusega aitate oluliselt kaasa meie 
keskkonna kaitsmisele. Palun kontakteeruge kohaliku omavalitsusega detailsema info saamiseks. 
 
Pakend 
Pakend on 100% ümbertöödeldav, viige see sorteerimiskohta. 
 
Toode 
Antud seade on märgistatud vastavalt Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile 
2002/96/EÜ. Tagades toote korrektse ümbertöötlemise, aitate vältida potentsiaalseid negatiivseid 
tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. 
 
EÜ vastavusdeklaratsioon 
Seade on loodud toiduga kokkupuutumiseks ja vastab EÜ direktiivile 89/109/EEC See seade on 
projekteeritud, toodetud ja tähistatud vastavalt Madalpinge direktiivi "2006/95 / EÜ ohutusnõuetele, 
elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2004/108 / EÜ "elektromagnetiline ühilduvus „ ja direktiivi 93 
/ 68 / EMÜ nõuetele. 


