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OHUTUS 

• Ohutusjuhiste eiramisest tulenevad kahjud ja õnnetused ei kuulu seadme tootja ega 

edasimüüja vastutusalasse.  

• Kui seadme voolujuhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt, tootja 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 ühendatuna vooluvõrku ilma järelvalveta.  

• Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud 

kasutuseesmärgil.  

• Seadet ei tohi kasutada väikelapsed. Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast 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 nad on alla 8 aasta vanused ja 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.  

• Seadme väliskülje temperatuur võib seadme töötamisel muutuda väga kõrgeks.  

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

• NB! Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks õuetingimustes.  

 

 

 



 

 

SEADME OSAD 

1. Termostaadinupp 

2. Toite märgutuli, punane 

3. Valmisoleku märgutuli, roheline 

4. Küpsetusplaadid 

 

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.  

Ühendage seade vooluvõrku. 

Tähelepanu: veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed sobiks seadme tüübisildil toodud 

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

Pöörake termostaadinuppu paremale, et saavutada kõrgeim küpsetustemperatuur ja laske seadmel 

kuumeneda ilma taignata vähemalt 5 minuti vältel. Selle protsessi käigus võib eralduda veidi 

kõrbelõhna. See on normaalne - lõhn haihtub, kui tuulutate ruumi. Kasutage seadet 

hästiventileeritavas ruumis.  

 

KASUTAMINE  

Ühendage seade vooluvõrku. Punane ja roheline märgutuli süttivad. Jätke seade suletuna - ilma 

vahvlitaignata - eelkuumenema.  

Umbes 5 minutit kestva ülessoojenemise järel (suletud plaatidega) on vahvliküpsetaja valmis 

küpsetamiseks. Avage küpsetaja pooled ja määrige küpsetuspindu kergelt õli või muu söödava 

rasvainega. Kasutades lusikat, tõstke ettevalmistatud vahvlitainast piisavas koguses alumisele 

küpsetuspinnale. Seadistage temperatuurilüliti soovitud seadistusele.  

Küpsetusaja võib mistahes kuumusseadistuse juures valida vahemikus 3-5 minutit, olenevalt taignast 

ja vahvlisööjate eelistusest pruunistuse osas.  

Ärge eemaldage vahvlit küpsetaja plaatidelt mingi terava metallist abivahendi abil, vastasel korral 

võib külgevõtmatu kattega küpsetuspind kahjustatud saada.  

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS  

Eemaldage pistik seinakontaktist ja laske seadmel avatuna jahtuda. Puhastage küpsetusplaadid niiske 

lapi või pehme käsnaga. 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. Kasutatud kodumasinate käitlusse toimetamisega panustate 

keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet käitlemisasutuste kohta kohalikelt 

omavalitsustelt.  

 

Lisainfot leiab tootja kodulehelt www.tristar.eu 



 

 

 


