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Automaatne hoidistamisnõu DOMO kraaniga 

 

 

Kasutusjuhend 

DO42324PC/ DO42325PC  

 
 

 

 

 

OHUTUSJUHISED 

• Ärge kasutage seadet keskkonnas, kus asub või võib asuda 

tuleohtlikke vedelikke, näiteks bensiini.  

• Lastel ei tohi lubada seadmega mängida. Kui seadet kasutatakse 

laste läheduses või kui seda kasutavad lapsed, tuleb neid hoolikalt 

jälgida.  

• Seadet ei tohi kasutada välise taimeri või eraldi 

kaugjuhtimispuldiga. Tarvikute kasutamine, mida pole soovitanud 
või müünud müüja, võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või 

vigastuse.  

• Ärge kasutage kunagi seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustatud, pärast riket või seadme enda kahjustuse korral. 
Sellisel juhul viige seade kontrollimiseks ja remondiks lähimasse kvalifitseeritud hoolduskeskusse.  

• Seadme remonti võib teostada ainult tootja või viimase müügijärgse hoolduse esindus.  

• Kasutage seadet ainult paikades, kus on korraliku õhuringluse tagamiseks piisavalt ruumi. 

• Seade pole veekindel. Ärge kastke kunagi seadet, juhet või pistikut vette või mistahes muusse vedelikku.  

• Ärge kasutage seadet paigas, kus esineb kõrge õhuniiskus või temperatuur. 

• Puhastage seadet ainult pehme lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks tugevatoimelisi või abrasiivseid 
puhastusvahendeid. Kasutada võib ainult niisket pehmet lappi. 

• Kasutage seadet alati kindlal, kuival ja tasasel pinnal. Seadme kukkumine võib põhjustada vigastusi. 

• Ärge lülitage seadet sisse, kui selle sees pole vett. 

• Ärge puudutage seadme korpust, kui see soojeneb. Kasutage ainult käepidemeid.  

• Seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Tootja ei vastuta õnnetuste eest, mille on põhjustanud seadme vale 
kasutamine või kasutusjuhendis toodud juhiste eiramine.  

• Lastel ei tohi lubada seadmega mängida. Lapsed võivad seadet hooldada ja puhastada ainult juhul, kui nad on vähemalt 
8-aastased ja tegutsevad täiskasvanu järelvalve all. Hoidke seadet alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas. 

• Ärge jätke sisse lülitatud seadet järelvalveta. Lülitage seade välja ja eemaldage pistik seinakontaktist, kui te soovite 

seadet puhastada või kui seda ei kasutata.  

• Ärge tõmmake toitejuhet ega kasutage juhet käepidemena. Ärge sulgege ust, mille vahel on toitejuhe, ning vältige 

juhtme tõmbamist üle nurkade või teravate servade.  

• Ärge liigutage seadet, kui see on veega täidetud.  

• Pärast kasutamist eemaldage pistik seinakontaktist, laske seadmel jahtuda ja valage vesi välja. 

• Enne kasutamist kontrollige, kas seadmele märgitud tööpinge vastab teie koduse elektrivõrgu pingele.  

• Enne seadme puhastamist või kokkupanekut eemaldage alati pistik seinakontaktist. 

• Garantii ei kata mehaanilisi kahjustusi, mille on põhjustanud vale kasutus (murtud kraan, kukkumise tagajärjel tekkinud 
muljumiskahjustus jt).  

• Seade on konstrueeritud komplekssena. Ärge üritage seda lahti võtta ega muuta. 

• Ärge asetage seadet kunagi paika, kus see võib vette kukkuda. Valage alati vesi seadme korpusse. Ärge jätke vedelikke 

seadmesse, kui seda ei kasutata. 

 

Osad 
 

1. Plastkaas 

2. Käepide 

3. Kraan 

4. Temperatuuriregulaator(Start/Stop) 

5. LCD näidik  

6. Aja seadistamine (taimer) 
7. Rest  
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Kasutamine: 

Hoidistamine 

Seadistage termostaadinupp (Start / Stop) soovitud temperatuurile. Seadistage 

taimerinupp (Timer) soovitud hoidistamisajale (pöörake nuppu). Pärast 

seadistamise teostamist vajutage Start/Stop nuppu. (Vajutage Start/Stop 

nuppu, et hoidistamisnõu sisse/välja lülitada.) Hoidistamisnõu soojeneb ja 

säilitab seadistatud temperatuuri.   
 

Kui hoidistamisnõu saavutab seadistatud temperatuuri, hakkab taimer automaatselt mahaloendust teostama. Ikoon         näitab, 

et taimer töötab. Hoidistamisaja lõppedes lülitub seade automaatselt välja. Helisignaal annab teada, et hoidistamisaeg on 

lõppenud.  

Mahlaärastus 

Pöörake termostaadinupp (Start/Stop) mahlaärastuse ikoonile            (Maksimumnäit).  

Vajutage taimerinuppu; ilmub ikoon                 . Taimer lülitub välja. Vajutage 
Start/Stop nuppu.  

Seade soojeneb maksimaalse keemistasemeni ja tekitab mahla aurutamiseks 

maksimaalsel hulgal auru. Pärast mahla eemaldamist vajutage seadme 

väljalülitamiseks uuesti Start/Stop nuppu. Tähelepanu!!!!! Ärge jätke sisse 
lülitatud seadet kunagi järelvalveta – eelkõige siis, kui taimer on välja 

lülitatud!!!  

Soojendamine, soojana hoidmine 
 Pöörake termostaadinupp (Start/Stop) soovitud temperatuurile.  

Vajutage taimerinuppu; ilmub ikoon            ja taimer lülitub välja.  Vajutage 

Start/Stop nuppu. Seade soojeneb valitud temperatuurini ja hoiab seda, 

kuni väljalülitamiseni Start /Stop nupu vajutamisega.  
 

           See hoiatussümbol näitab, et kogu vesi on täielikult aurustunud. 

Sellisel juhul tuleb lisada viivitamatult vett. Ettevaatust! Põletusoht. 

Hoidistamisprotseduur 

1. Asetage plastrest nõusse.  

2. Täitke nõu veega. 

3. Asetage kindlalt suletud hoidistamispurgid restile. 
4. Sulgege kaas.  

5. Ühendage toitejuhe seinakontakti. 

6. Seadistage soovitud temperatuur ja aeg. 

7. Taimer käivitub automaatselt, kui nõu on saavutanud soovitud temperatuuri. 

8. Programmi lõppedes lülitub seade automaatselt välja ning kostab helisignaal. 

9. Eemaldage seadme pistik seinakontaktist. 

10. Laske seadmel jahtuda ja valage seejärel kogu sellesse jäänud vesi välja.  

  
Nõuanded hoidistamiseks 
Kõige olulisem on põhjalik ettevalmistus ja puhtus. Puuviljad peavad olema värsked ja 
küpsed.  

• Puu- ja köögiviljad tuleb pesta. 

• Rohelised oad on vastupidavamad, kui neid enne pisut keeta. 

• Hoidistamispurgid tuleb pesta ja puhastada kuuma veega (keedetud veega).  

• Enne purkide sulgemist hoidke nende kaasi keedetud vees.  

• Ärge kasutage defektseid kaasi ega purke. 

• Täitke purk 2 cm kaugusele servast.  

• Vorstide hoidistamisel täitke purk ainult ¾ ulatuses selle mahust.  

• Purgid tuleb kindlalt sulgeda. 

• Asetage purgid alati plastrestile.  

• Kogu nõutäie keetmine võtab aega ligikaudu 1,5 tundi. Auruga hoidistamine annab parema tulemuse. 

• Auruga hoidistamine on säästlikum – lisage nõusse üksnes 5-10 cm vett ja asetage purgid restile ning sulgege nõu. 

Auruga hoidistamine teostatakse kogu nõu ulatuses.  

• Võimalik on säästa kuni 60% energiat.  
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• Õige hoidistamistemperatuuri leiate kokaraamatust või retseptist. 

• Hoidistamisaja mahaloendus algab hetkest, kui nõu on saavutanud soovitud temperatuuri.  

• Hoidke valmis hoidiseid pimedas kohas.  

• Purkidele võite kirjutada sisu andmed (nt kuupäev, koostisained). 

• Vees hoidistamisel tuleb purgid kasta 2/3 kuni  ¾ ulatuses vette. See on näidatud allpool oleval pildil. 
 

Näitlik hoidistamistabel: 

 

Puuviljad Temperatuur (°C) Aeg (min) Köögiviljad Temperatuur (°C) Aeg (min) 

Sõstrad 85 20 Lillkapsas 100 90 

Õunad 90 30 Oakaunad 100 120 

Pirnid 90 30 Oad 100 90 

Maasikad 75 25 Herned 100 120 

Mustikad 85 25 Kurgid 90 30 

Vaarikad 80 30 Porgandid 100 90 

Kirsid 80 30 Nuikapsas 100 90 

Mirabellid 90 30 Kõrvits 90 30 

Virsikud 90 30 Kapsas 100 120 

Aprikoosid 90 30 Rooskapsas 100 120 

Karusmarjad 80 30 Spargel 100 120 

Ploomid 90 30 Tomatid 90 30 

 

Liha Temperatuur (°C) Aeg (min) 

Küpsetatud 100 75 

Guljašš 100 75 

Uluki-, linnuliha 100 75 

Hakkliha 100 75 

Vorstid 100 120 

 

 

Juhendis toodud tabelid on ainult näitlikud. Temperatuuri saavutamiseks kuluv aeg võib erineda, sest nõu suur välispind 

soojeneb soojas ja külmas keskkonnas väga erinevalt! Aega hakatakse alati loendama valitud temperatuuri saavutamise hetkest. 

Hoidistatud puuvilju tuleb hoida jahedas kuivas kohas. 

 

Puhastamine ja hooldus 

Enne puhastamist eemaldage alati seadme pistik seinakontaktist. Ärge kastke seadet mistahes vedelikku. Nõu põhja on kõige 

parem puhastada pehme harja või niiske lapiga. Ärge kasutage kunagi teravaid või kõvu esemeid, kuna need võivad tekitada 

emailitud seintele kriimustusi. Kui seade on täielikult jahtunud, siis pühkige see niiske lapiga puhtaks ja kuivatage seejärel kuiva 
lapiga. 

Nõuanne: pärast kasutamist 

Kerige toitejuhe ümber tugede seadme alaosas. 

 

Katlakivi eemaldamine 

Põhja tekkiv katlakivi põhjustab energiakadusid ja lühendab toote tööiga. 

Eemaldage katlakivi seadmest kohe, kui tekkinud katlakivi kiht muutub nähtavaks. 
Kasutage tavalist katlakivi eemaldamise vahendit. Järgige katlakivi eemaldamise vahendi pakendil toodud juhiseid. 

Pärast katlakivi eemaldamist loputage seadet puhta veega. 

 

GARANTII 

Käesoleval seadmel on kaheaastane garantiiaeg. Selle aja vältel kohustub tootja kõrvaldama kõiki defektid, mille on otseselt 

põhjustanud ehituslikud puudused. Nende defektide esinemise korral remonditakse või asendatakse seade vastavalt vajadusele. 

Garantii ei kehti, kui seadme kahjustuse on põhjustanud vale kasutus, kasutusjuhiste mittejärgimine või kolmanda osapoole 
teostatud remont. Garantii kehtib ainult juhul, kui müüja on seadme ostmisel täitnud garantiikaardi. Garantii ei kata kuluvaid osi. 


