
 

 

SPIRAALLÕIKUR 

 MX-4816 

 KASUTUSJUHEND 
SEADME OSAD  

1. Lükkamistarvik 

2. Režiimi muutmise nupp 

3. Kaas 

4. Teraketas 

5. Mootorikorpus 

6. Sisse- ja väljalülitusnupp 

7. Mahuti 

8. Õhuke viilutus / pappardelle 

spiraalilõiketera 

9. Õhuke viilutus / tagliatelle 

spiraalilõiketera 

10. Jäme julienne /linguini 

spiraalilõiketera 

11. Peen julienne / spaghetti 

spiraalilõiketera 

 

OHUTUS 

• Ohutusjuhiste 

eiramisest tulenevad 

kahjud ja õnnetused ei 

kuulu seadme tootja 

ega edasimüüja 

vastutusalasse.  

• Kui seadme voolujuhe 

kahjustub, tuleb see 

lasta tootja volitatud hooldusettevõttes või sarnases kvalifitseeritud 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.  

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

vette ega muusse vedelikku.  

• Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust enne lisaosade vahetamist või eemaldamist. 

• Eemaldage seadme pistik alati vooluvõrgust, kui seadet parajasti ei kasutata, kui seadet 

hakatakse koost lahti võtma või puhastama.  



 

 

• Hoidke seade alati puhtana, eriti need osad, mis puutuvad kokku toiduga. 

• Pange tähele! Lõiketerad on väga teravad, vältige nende puudutamist seadet tühjendades ja 

puhastades.  

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

- personaliköök töökohtades ja muudes töökeskkondades; 

- hotellide/majutusasutuste kliendiruumides; 

- kodumajutuse asutustes; 

- taludes. 

• Ärge kasutage selle seadme küljes muude seadmete tarvikuid / neid tarvikuid, mida tootja 

pole soovitanud. 

 

ENNE ESMAKASUTAMIST 

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

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

puhastamiseks abrasiivseid puhastusaineid / vahendeid.  

Ühendage seade vooluvõrku. Tähelepanu: veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed sobiks 

seadme tüübisildil toodud andmetega kokku (pinge 220V-240V 50/60Hz).  

Ettevaatust terade puhastamisel – vigastuste oht! Vältige terade puudutamist paljakäsi. 

 

KASUTAMINE 

Komplektis on 4 tera spiraalselt lõikamise ja viilutamise jaoks. Viilutamiseks on sobivad pikergused 

kõvemad köögiviljad, nagu näiteks redis, porgand, kurk, suvikõrvits jne. Sobivad köögiviljad on ka 

sibul, kartul, õunad ja pirnid (ilma südamiketa). Pehmemad köögiviljad, nagu baklažaan, tomat, 

keedupeet või banaanid viilutamiseks nii sobilikud pole.  

Lõiketera liidetakse terakettaga. Lõiketerad on väga teravad. Olge nende käsitsemisel ettevaatlikud. 

Võtke teraketas seadmest, vajutage vasakul asetsevat lukustusnuppu. Samal ajal tõmmake tera ketta 

seest välja. Sisestage teistsugune tera, mida parajasti vaja on. Vajutamisel peaks see klõpsatades 

kinnituma. 

 

Spiraalselt lõikamise või viilutamise funktsioon. 

Vajutage ja hoidke režiimi vahetuse nuppu, ise samal ajal kaant keerates. Keerake kaant päripäeva 

suunas soovitud asendisse. Valida on võimalik spiraallõikuse režiim või viilutuse režiim. 

 

Töötamine seadmega 

Kaas peab olema korralikult lukustatud, muidu ei hakka seade tööle. Vajutage sisse-

/väljalülitusnupule seadme sisselülitamiseks. Ärge hoidke masinat töös kauem, kui 5 minutit 

ühtejärge. Laske mootoril enne järgmist kasutamist jahtuda. 

 

Puhastamine ja hooldus 

Veenduge, et seade ei oleks puhastamise ajal ühendatud vooluvõrku. 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.  

Peske äravõetavaid osi nõudepesuaine ja veega. Äravõetavad osad on masinpesukindlad. Kõik osad 

tuleb enne seadme kokkupanekut ja uut kasutamist hoolikalt kuivatada. 

 

 

 



 

 

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. Kasutatud kodumasinate käitlusse toimetamisega 

panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet käitlemisasutuste kohta 

kohalikelt omavalitsustelt. 

 

Info 

Lisainfot leiab tootja kodulehelt www.tristar.eu! 


