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 GARANTII  

 Selle seadmega kaasneb kaheaastane garantiiaeg (ainult erakasutus). Selle aja jooksul vastutab tootja 

mis tahes rikete eest, mis tulenevad toote ehitusveast. Rikke esinemise korral parandatakse või 

asendatakse seade vastavalt vajadusele. Garantii ei kehti, kui seade on kahjustada saanud vale 

kasutamise, juhiste eiramise või kolmanda isiku tehtud remondi tagajärjel. Garantii hakkab kehtima 

koos originaalostutšekiga. Garantii ei hõlma ühtki kuluvat osa. Kui teie seade läheb katki kaheaastase 

garantiiaja jooksul, saate selle koos ostutšekiga tagastada poodi, kust selle ostsite. 

Kuluvatele tarvikutele ja komponentidele ainult kuue kuu pikkune garantii. 
 

Garantii ning tarnija ja tootja vastutus kaotavad automaatselt kehtivuse järgnevatel juhtudel: 

· selles juhendis esitatud juhiste eiramise korral; 

· seadme vale ühendamise korral, nt kui elektripinge on liiga suur; 

· seadme vale, jõulise või mittesihipärase kasutamise korral; 

· ebapiisava või vale hoolduse korral; 

· kui seadet on remontinud või modifitseerinud tarbija või vastava volituseta kolmas isik;  

· kui klient on kasutanud osi, mida ei soovita ega müü tarnija/tootja. 

 OHUTUSJUHISED  

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati rakendada põhilisi ettevaatusabinõusid, sh alljärgnevalt toodut. 

· Lugege kõik juhised hoolikalt läbi. Hoidke see juhend tuleviku tarbeks alles. 

· Veenduge enne seadme esmakordset kasutamist, et kõik pakkematerjalid ja reklaamkleebised 

on eemaldatud. Ärge laske lastel pakkematerjalidega mängida. 

· See seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja muudes sarnastes kohtades, nagu nt: 

· töötajate kööginurgad poodides, kontorites ja muudes töökeskkondades;  

· talumajapidamised; 

· klientide poolt hotellides, motellides ja muudes elamu tüüpi asutustes; 

· kodumajutuse tüüpi asutustes. 

· Lastel tuleks silma peal hoida, et nad ei saaks seadmega mängida.  

· Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 16. eluaastast ning keha-, meele- või vaimupuudega 

inimesed või inimesed, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad tegutsevad järelevalve all 

või neid on juhendatud kasutama seadet ohutul viisil ning nad mõistavad sellega seotud ohte. 

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, 
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Hea klient! 

Kõik meie tooted läbivad alati range müügieelse kvaliteedikontrolli. Meil on väga kahju, kui 

teil sellest hoolimata oma seadmega probleeme esineb. 

Sellisel juhul palume teil võtta ühendust meie klienditeenindusega. 

Meie töötajad aitavad teid rõõmuga. 

+372 53516054 info@cidermill.eu 

E–R: 9.00–12.00 ja 13.00–17.00 
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v.a juhul, kui nad on üle 16 aasta vanad ja tegutsevad järelevalve all. 

· Hoidke seade ja selle juhe noorematele kui 16-aastastele lastele kättesaamatus kohas. 

· Tähelepanu:  seda seadet ei saa kasutada välise taimeri või eraldi kaugjuhtimispuldiga. 

· Kontrollige enne seadme kasutamist, kas sellele märgitud pinge vastab teie kodu vooluvõrgu pingele. 

· Ärge laske juhtmel rippuda kuuma pinna kohal või üle laua või töötasapinna serva. 

· Ärge kunagi kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustunud, pärast talitlushäiret või kui 

seade ise on kahjustunud. Sellisel juhul viige seade kontrolliks ja remondiks lähimasse pädevasse 

hoolduskeskusesse. 

· Kui seadet kasutatakse laste läheduses või poolt, on vajalik hoolikas järelevalve. 

· Selliste tarvikute kasutamine, mida ei soovita ega müü seadme tootja, võib põhjustada tulekahju, 

elektrilööki või vigastusi. 

· Tõmmake seadme pistik pistikupesast välja, kui seadet ei kasutata, enne mis tahes osade 

paigaldamist või eemaldamist ning enne seadme puhastamist. Seadke kõik nupud ja lülitid asendisse 

„väljas“ ning tõmmake pistik sellest kinni hoides pistikupesast välja. Ärge kunagi tõmmake juhtmest. 

· Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. 

· Ärge kunagi asetage seda seadet gaasi- või elektriahju lähedusse või kohta, kus see võib puutuda 

kokku mõne sooja seadmega. 

· Ärge kasutage seda seadet väljas. 

· Kasutage seadet ainult selle ettenähtud otstarbel. 

· Kasutage seadet alati kindlal, kuival ja kuumakindlal tasasel pinnal. 

· See seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Tootja ei vastuta õnnetuste eest, mille on 

põhjustanud seadme vale kasutamine või selles juhendis antud juhiste eiramine. 

· Kõik remonditööd peaks tegema tootja või tema müügijärgne teenindus. 

· Ärge kunagi kastke seadet ega selle juhet või pistikut vette ega muusse vedelikku. 

· Ärge liigutage seadet, kui see on kuum. 

· Ärge kunagi katke seadet rätikute või muude sarnaste esemetega. Ventilatsiooniavade katmine 

võib põhjustada tulekahju. 

 SEADME OSAD  

1. Läbipaistev uks 

2. Roostevabast terasest alused 

3. Plastfilter 

4. Plastist tilkumisalus 

5. Ventilatsiooniava 

6. Juhtpaneel 

7. Toitenupp 

8. Taimer: 30 min – 19 tundi 30 minutit 

9. Temperatuuri määramine: 35–70 °C 
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Seade võib kasutamise ajal kuumeneda. Hoidke toitejuhe kuumadest osadest eemal ja 

ärge katke seadet millegagi. 
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 ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST  

Enne seadme esmakordset kasutamist: 

1. käivitage seade tühjalt ja laske sellel tühjalt töötada 30 minutit järelvalve all; 

2. seejärel loputage roostevabast terasest alused, rest, tilkumisalus ja uks veega üle ning 

kuivatage need rätikuga (ärge kunagi loputage tervet seadet); 

3. seade on nüüd kasutusvalmis. (See on vajalik ainult seadme esmakordsel kasutamisel pärast 

selle lahtipakkimist.) 

 KASUTAMINE  

ETTEVALMISTUS 

· Peske toiduained puhtaks ja tupsutage need köögi- või paberrätiku abil kuivaks. 

· Toiduainete koorimine enne kuivatamist ei vähenda kuivatamisaega, vaid põhjustab 

väärtuslike vitamiinide ja mineraalide kadu. 

· Lõigake toiduained umbes sama suurteks ja paksudeks tükkideks, viiludeks või ribadeks. Vajadusel 

eemaldage seemned, südamikud jne. Eemaldage kahjustunud või muljutud kohad. 

· Kõvasid toiduaineid (nt kõvasid köögivilju) ja köögivilju, mida ei tohi toorelt tarbida, tuleks eelnevalt 

blanšeerida, et need oleksid enne kuivatamist poolpehmed. See lühendab kuivatamisaega ja aitab 

vähendada vitamiinikadu. Veenduge, et toiduained on enne kuivatisse panemist piisavalt kuivad. 

 
ALUSTE TÄITMINE 

· Jaotage toiduained roostevabast terasest alustele ühtlaselt. Ärge asetage tükke üksteise peale. 

· Katke kuni 90% alusest, et tagada hea õhuringlus. 

· Sõltuvalt toiduainete suurusest saab aluste kõrgust reguleerida. 

 
TOIDU KUIVATAMINE 

Temperatuuri määramine 

1. Vajutage seadme sisselülitamiseks toitenuppu. Seade on programmeeritud käivituma 

automaatselt 70 °C peal ja taimer on seadistatud 10 tunni peale. 

2. Temperatuuri määramiseks (vahemikus 35–70 °C) vajutage temperatuurinuppu. Valige 

nuppude + ja – abil soovitud temperatuur. Temperatuuri saab muuta 5  °C kaupa. 

 
Taimer 

Kui olete temperatuuri määranud, valige soovitud aeg (30 minutit kuni 19 tundi ja 30 minutit). Vajutage 

taimerinupule ning valige nuppude + ja – abil soovitud aeg. Seda saab määrata poole tunni kaupa. Kui 

määratud aeg on täis, hakkab seade piiksuma ja lülitub automaatselt välja. 

 
Märkus: vajadusel saab temperatuuri ja aega toidu kuivatamise käigus igal ajal muuta. 

 
KUIVATATUD TOIDU SÄILITAMINE 

· Laske toidul enne selle ärapanemist täielikult jahtuda. 

· Hoidke kuivatatud toitu õhukindlates purkides või kottides, et see ei saaks niiskust imada. Sellisel 

viisil saab kuivatatud toitu hoiustada pikka aega. 

· Hoidke kuivatatud toitu kuivas pimedas kohas. 
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 PUHASTAMINE JA HOOLDUS  

· Enne seadme puhastamist lülitage see välja ja eemaldage pistik pistikupesast. 

· Laske seadmel maha jahtuda. 

· Peske alused, tilkumisalus, rest ja uks soojas vees väikese koguse nõudepesuvahendiga puhtaks. Ärge 

peske neid nõudepesumasinas. 

· Pühkige seadme sise- ja välispinnad niiske lapiga puhtaks. 

· Märkus: ärge kunagi kastke kaant vette ega laske sellel veega kokku puutuda. See võib olla 

ohtlik. 

 KESKKONNAALASED JUHISED  

See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi 

kõrvaldada koos olmejäätmetega. Selle asemel tuleb see viia elektri- ja 

elektroonikaseadmete ringlussevõtuga tegelevasse kogumispunkti. Kui 

tagate selle toote kõrvaldamise õigel viisil, aitate ennetada võimalikke 

negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida selle toote 

vale käitlemine võib põhjustada. Täpsema teabe saamiseks selle toote 

ringlussevõtu kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, 

olmejäätmete kõrvaldamise teenust pakkuva ettevõtte või poega, kust 

selle toote ostsite. 

 
 

Pakend on korduskasutatav. Palun käidelge pakendit keskkonnasõbralikul viisil. 
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