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Täname, et ostsite Hendi toote. Ennem 
kasutamist palun tutvu juhendiga ning 
eriti hoolikalt jälgi ohutusjuhiseid 
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Hoia juhend käeulatuses. 

 

 

 

 

Ainult siseruumis kasutamiseks. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cidermill.eu/


 
 

3 Maaletooja: Cider Mill OÜ, lao 8/26 Pärnu 80010 Estonia info@cidermill.eu www.cidermill.eu  

NL 

Austatud klient, 
 

Täname, et ostsite Hendi toote. Ennem kasutamist palun tutvu juhendiga ning eriti hoolikalt jälgi 
ohutusjuhiseid. 

Ohutusjuhised 
• Toode on mõeldud kasutamiseks ainult ärikasutuseks ning ei ole mõeldud 

kodumajapidamises kasutamiseks. 
• Toodet tuleb kasutada ainult selleks eesmärgiks, milleks see on disainitud ja 

mõeldud. Tootja ei võta vastutust kahjustuste eest, mis tingitud valel 
eesmärgil toote kasutamisest või valesti kasutamisest. 

• Hoia seadet ja elektriühendusi eemal veest või teistest vedelikest. Kui seade 
kukub vette, siis eemaldage koheselt elektrivõrgust ning viige seade 
sertifitseeritud ettevõtte tehnilisse kontrolli. Kasutades seadet seate ohtu oma 
ja kõrvalseisjate elud! 

• Ära kunagi võta lahti seadet 
• Ära kunagi aseta võõraid objekte kuivatisse kasutamise ajal 
• Ära katsu märgade kätega pistikut. 
• Elektrilöögi oht! Palun ära remondi ise seadet. Vigane seade viige 

kvalifitseeritud remonditöökotta. 
• Ära kunagi kasuta defektset seadet! Defektne seade ühenda vooluvõrgust lahti ja kontakteeru 

müüjaga. 
• HOIATUS! Ära tee elektriühendusi märjaks ega kasta neid vette või vedelikesse. 
• Regulaarselt  kontrolli üle pistikupesa ja kaabel, kui leiate vigastusi, siis ainult 

kvalifitseeritud töömees võib need uute vastu välja vahetada.   
• Jälgi, et kaabel ei puutuks kokku teravate või kuumade esemetega ja hoia 

eemal lahtisest tulest. Kaabli eemaldamisel pistikupesast ära seda tõmba 
kaablist vaid eemalda pistikust. 

• Kindlusta, et kaabel (või pikendusjuhe) oleks paigaldatud nii, et ei tekiks elektrilöögi 
ohtu. 

• Alati ole kasutuses oleva toote läheduses, kui see töötab . 
• HOIATUS! Niikaua kui kaabel on ühendatud elektrivõrku on seade ühendatud elektriga. 
• Lülita seade välja ennem elektrivõrgust eemaldamist. 
• Mitte kuagi ära kanna seadet juhtme abil. 
• Mitte kunagi ära kasuta seadme juures ega sees võõraid objekte/esemeid, mis ei ole 

originaalosad. 
• Ennem vooluvõrku ühendamist kontrolli üle pinge sobivus -  see on märgitud 

seadmele. 
• Ühenda seade kergesti ligipääsetavasse pistikupessa, et ohu korral oleks 

võimalik kiirelt seade eemaldada vooluvõrgust.   

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ET  
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• Kasuta alati lisavarustust, mida tootja soovitab. Vastasel korral on oht tervisele. Kasuta 
ainult originaalvaruosasid ja tarvikuid. 

• Toodet ei või kasutada lapsed, vaimse või füüsilise puudega isikud või isikuid 
kes ei ole kompetentsed seadet kasutama. 

• Hoia seadet, kaablit ja pistikut lastele kättesaamatus kohas. 
• Alati ühenda vooluvõrgust lahti seade, kui seda ei kasutata. 
• Seadet ei tohi jätta üksinda ehk iseseisvalt ruumi tööle, kasutaja peab jälgima 

tööprotsessi. 
 

Ohutusregulatsioonid 
• Hoia eemal end (käed, juuksed, riided, jne väljaulatuvad osad/esemed) liikuvatest 

osadest. 
• Aseta seade horisontaalsele kuuma- ja tulekindlale pinnale. Seade peab olema 

eemal süttivatest esemetest. 
• Mitte kunagi ära kata seadme õhuavasid objektidega (nt. riided). 
• Pese käed, ennem toitainetega kokkupuudet.  
• Är pööra ventilaatorit teise isiku või süttivate esemete suunas  
• Ära kasuta seadet kuumas ja niiskes keskkonnas/ruumis. 
• Põletuse oht! Ära katsu seadet tööprotsessi ajal. 
• Seadme temperatuure võib olla tööprotssi aja kõrge. 

   ET        

Seadme maandamine ja elektriühendused 
Seade on klassifitseeritud kaitseklassi nr. 1 ja 
peab olema maandatud. Maandamine 
vähendab elektrilöögi saamise ohtu. 
 

 Seadme pistikupesa on varustatud 
maanduse ühendusega. Jälgige, et ka 
pistikupesal on maandus korrektselt 
paigaldatud.  
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   Toidukuivati  

Toote Nr. 229002 229019 

Pinge 220-240V, 50/60Hz 

Elektrivõimsus 420-500 W 600-700 W 

Termostaat 35ºC – 70ºC 

Mõõtmed 450×345×(H)315 mm 450×345×(H)415 mm 

 
 
 

 
Läbipaistev uks 

 
Sisse/välja 

lüliti 
(0/I) 

 
Kate 

Temp. nupp 
 
 
 
 
 
 

küljesein 

 
Rest 

 
 

Struktueeritud 
filter 

  ET  

 

põhi 
Põhjaplaat 

 

• Seade on varustatud roostevaba restide ja 
põhjaplaadiga. 

• Seadmesse on paigaldatud küttekeha, 
ventilaator, termostaat (koos 
ülekuumenemiskaitsmega). 

• Aukudega restid tagavad õhu liikumise ümber 
toitaine. 

• Seadme tööelemendid on asetsevad 
tagaseinas – ventilaator puhub 
eelsoojendatud õhu tagant ettepoole läbi 
restide. 
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Ettevalmistused seadme kasutuselevõtuks 
• Kontrolli, et seadmel ei oleks vigastusi. Kui 

esineb, siis võtke kohe ühendust müüjaga. 
• Võtke seade pakendist välja ja eemaldage kõik 

kaitsekiled tootelt. 
• Kontrolli üle, kas seade on komplekteeritud 

kõikide vajalike detailidega. (restid, uks, 
struktureeritud filtrid, alusplaat, jne). Kui 
midagi on puudu võtke koheselt ühendust 
müüjaga. 

• Puhasta seade ja seadme osad sooja 
seebivee ja kuivata pehme kangaga. Veendu, 
et kõik detailid oleksid täiesti kuivad ennem 
kasutuselevõttu. 

 
• Aseta seade stabiilsele kuumakindlale ja 

mittepõlevale horisontaalsele alusplaadile.  
• Jälgi, et seame ümber oleks vähemalt 15cm 

vaba ruum tööprotsessi tagamiseks.  
• Kasuta pistikupesa, millele on kiire 

juurdepääs tagatud. 
• Seadmega komplektis on alusplaat, millele 

kogunevad kuivatusjäägid. 
 
Märkus: Peale puhastamist lülitage seade sisse 
30 minutiks aga ilma toitaineta. Mõningad lõhnad 
ja vähene suits on normaalne esimesel 
kasutamisel. Ühenda vooluvõrgust  lahti seade 
peale kasutamist.  

     
Tööprotsess 
• Aseta seade horisontaalsele, stabiilsele, 

kuumakindlale ja mittepõlevast materjalist 
alusplaadile. 

Märkus: Seadet võib järgemööda kasutada kuni 20h, 
seejärel peab seade jahtuma 2h.  
 

• Sätti lüliti ON/OFF  (OFF/välja) positsioon. 
• Ühenda elektrivõrguga, kasutades pistikut.  
• Paigalda seadme uks. 
• Säti ON/OFF lüliti (ON/sisse) positsiooni. 

   ET  • Aseta toitaine ühtlaselt restidele, nii, et ei 
kataks üksteist. Õhu liikumise tagamiseks 
peaks olema ca. 10% resti mahust kokkuvõttes 
vaba.

• Eemalda seadmest tühjad restid. Ma. 9-resti 
võib korraga kasutuses olla. 

• Restide paigaldamisel jälgi, et restid oleks 
ühtlaselt horisontaalselt. 

 
Seadme kasutamine 
Kuivatusaeg varieerub ja sõltub järgmistest 
asjaoludest:  
- Toitaine paksus 
- Restide kogus seadmes 
- Toitaine kogus 
- Ruumi niiskus 
- Toitainete tüüp ja seadme seadistus. 

 
Märkus: Pärast kaustamist lülita seade nupust 
välja ja eemalda elektrivõrgust. 
 

 
Märkus: Pärast kaustamist lülita seade nupust välja 
ja eemalda elektrivõrgust 

 
Soovitused: 
- Läbipaistvast uksest näete ja kontrollite 

toitainete seisukorda (ca. 1h järel). Kui 
kuivatate järgmisel korral samasid toitained, siis 
kuivatuse aeg on Teile juba teada. 

- Eel-töödeldud toit annab kõige parema 
kuivatustulemuse.  

- Peal kuivatust, hoiusta toitaine sobivas 
pakendis. 
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Hoiustamine 
• Ennem seadme kasutamist/hoiustamist jälgi, 

et seade on puhas.  
 

Puhastus ja hooldus 
• Peale kasutamist eemalda seade 

vooluvõrgust ja hoiusta kuni seade on 
jahtunud. 

• Puhasta seade seest ja väljast, restid, võrk 
sooja vee ja kerge seebiveega. Kuivata 
pehme lapiga. Ära puhasta mootoriosasid. 

• Kasuta harja kinni kuivanud jäätmete 
eemaldamisel restidelt. 

 
• Hoiusta puhtas, kuivas ja jahedas 

keskkonnas. 
 
 

• Kuivata kõik osad pehme lapiga ennem 
hoiustamist. 

• Aeg-ajalt puhasta ventilaatorit 
tolmuimejaga. 

• Märkus! Ära kasuta seame puhastamisel 
agressiivseid kemikaale. 

 
 

Probleemide lahendamine 
 
 
 
 
 
 

  ET   
 
 
 
 
 

 

Pretensioonide esitamise aeg 2-aastat. 
 
 

Probleem Põhjus Lahendus 

On/off lüliti valgustus ei sütti Seade pole vooluvõrgus Kontrolli pistikupesa ja elektriühendusi. 

Lüliti defekt Võta ühendust müüjaga 

Seade ei soojene Küttekeha, termostaadi või ventilaatori 
defekt.  

Võta ühendust müüjaga 

Seade kuumeneb üle Küttekeha, termostaadi või ventilaatori 
defekt. 

Võta ühendust müüjaga 

Kuivatusprotsess on liiga pikk Liigniiske keskkond Aseta seade vähemniiskemasse 
keskkonda. 

Küttekeha, termostaadi või 
ventilaatori defekt. 

Võta ühendust müüjaga 
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