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KASUTUSJUHEND 
 
Palun lugege turvanõudeid enne seadme kasutamist! 
 

      VAHUSTAJAELEMENT A 
KAAS 

 
 
      
  ELEMENT B 
PIIMAKANN 
 
 
 

 
ELEKTRILINE ALUS 
 
 

 
 
PAKENDI SISU 
 
Kaas, kann ja elektrooniline alus koos elektrijuhtmega 
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
 

• Alati eemaldada toode elektrivõrgust enne puhastamist. 

• Oodake kuni seade maha jahtub. 

• Elektrilist alust ei tohi pesta vee sees. 

• Ärge kasutage metallist harja või mõnda muud teravat eset puhastamisel. 
 
ALUS 
Puhastada väljast poolt puhta ja niiske lapiga, mitte lisada pesuvahendit. 
 
KANN, KAAS JA SEGAMISTARVIKUD 

• Alati peale kasutamist puhastada koheselt kann, kaas ja kannu sees olevad 
segamistarvikud. 

• Eemalda segamis tarvik kannu seest, seda ülesse tõstes. 

• Pese kõik osad käsitsi kasutades pehmet, niisket lappi ja pesuvahendit. 

• Kannu, kaant ja segamis osi võib pesta ka pesumasinas. 

• Loputa veega ja kuivata kõik osad. 

• Hoidke segamistarvikuid aluse põhja all, et need ära ei kaoks. 
 
KASUTAMINE 
 
Asukoht 
Ideaalne koht kasutamiseks on mitte libisev ja ühtlane tasapind. 
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Elektriühendus 

• Veendu, et  
 
 
Seadme sisse ja välja lülitamine 

• Seade lülitub sisse kui on olemas elektriühendus. 

• Seade hakkab tööle kui vajutada funktsiooninuppu. 

• Seade lülitub välja automaatselt. Aeg varieerub, millist funktsiooni kasutate (umbes kuni 
4 minutit) 

• Kui soovite lõpetada seadme töö enne kui programm lõppeb, vajutage uuesti sama 
funktsiooni nuppu ja tõstke kann aluselt. 

NB! Kui eemaldada kann aluselt peale programmi lõppu, siis hakkavad funktsiooninupud 
vilkuma, asetades kann tagasi alusele lõpetavad nupud vilkumise. 
 
Nuppude funktsioonid 

Külm vaht 
 
Kuum piim või kuum šokolaad/kakao 
 
Soe vahustatud piim 
 

 
Segamistarvikute lisamine/eemaldamine kannust 
Segamistarvikud leiate aluse põhja alt. 

• Valige tarvik ja pange see kannu põhja. 

• Tõmba tarvikut otse ülesse selle eemaldamiseks põhjalt. 

NB! Segamistarvikuid saab kergemini eemaldada kannust kui võtate kannu aluselt enne ära. 

Mahutavus 

Kann mahutab 150 kuni 250ml. Kannul on ka minimaalne ja maksimaalne piir. 
 
Vahustatud piim 

• Mitte panna kannu rohkem kui maksimaalne piir, muidu läheb piim üle ääre. 

• Kõige parema tulemuse saad piimaga, millel on rasvasisaldus 3,5% ja kogus 225ml. 

• Kasutades 1,5%, soja või laktoosivaba piima, siis vahu kogus on väiksem. 
 
 

Kuum šokolaad, kakao 

• Mitte panna kannu rohkem kui maksimaalne piir, muidu läheb jook üle ääre. 

• Kallake piim kannu ja lisage pulber. Alati piim enne, muidu segamistarvik ummistub. 

• Ärge lisage rohkem kui 200g pulbrit. Kui see kogus on saavutatud, siis masin teeb häält, 
mis tähendab, et masin on üle töötanud. Seadet saab taaskäivitada nupule uuesti 
vajutades. 

 
KASUTAMINE 
Vali segamistarvik vahustamiseks ja funktsioon vastavalt tabelile. 
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1. Lisa tarvik vahustamiseks 
2.  

Turvanõuded (turvajuhis) sisaldab tähtsat informatsiooni, mis puudutab nii turvalisust kui ka seadme kasutamist. 
Turvanõuded on tehtud mõeldes kasutajate turvalisusele. 
Seade on mõeldud koduseks kasutamiseks. Igasugune muu kasutamine loetakse ebasobivaks ning selle tõttu 
ohtlikuks. 
Ärge kasutage seadet kui voolujuhe on kahjustatud. Pöörduge müügiesindaja poole voolujuhtme 
väljavahetamiseks. 
Pistikupesa pinge peab olema sama, mis seadmel. 
Asetage seade ainult vahelduvvooluvõrku ning maandusega pistikusse. 
Hoidke voolujuhe kuivas ning kuumast eemal. 
Seadet tuleb kasutada ainult koos varustuses oleva alusega. 
Seadet tuleb kasutada ainult vooluvõrgus, mitte elava tule peal ega teistel kuumaallikatel. 
Vajadusel kasutage maandusega ning originaal voolujuhtme pikkusega pikendusjuhet. 
Hoidke seadmel kasutamise ajal silm peal. 
Hoidke seade laste käeulatusest väljas. 
Me ei vastuta kahjustuste eest, mis on tulnud seadme vale kasutuse tõttu. 

Pakend ja üksikud seadme osad on tehtud taaskasutatavast materjalist. 
 
 
220-240V SEADME TEHNILISED ANDMED 
 
Mõõdud: 182x115 mm 
Kaal: 1kg 
Minimaalne maht: 96ml 
Maksimaalne maht vahustatud piimale: 150ml 
Maksimaalne maht kuumale piimale: 250ml 
Voolujuhtme pikkus: 0,75m 
Kaitse: IP20 
Pinge: 220-240V / 50-60Hz 
Võimsus: 420-500W 
 
 

GARANTIITINGIMUSED 
 
Soovitame originaalpakendi alles hoida (vähemalt garantiiaja kestel) juhuks, kui seade tuleb tootja 
klienditeenindusse parandusse viia. Kahjustused, mis on tekkinud transportimisel ebaõige pakkimise 
tõttu, ei kuulu garantiikohustuste alla. 

 

Seadme eluea lõppu jõudnud elektriliste ja elektrooniliste seadmete ära viskamine majapidamiste poolt Euroopa 

Liidus. Masinale kantud WEEE tähis tähendab, et seda ei tohi teda ära visata koos olmejäätmetega, vaid 

tuleb käidelda eraldi. Kasutajatel on võimalus anda oma kasutatud seade tasuta ära uue toote ostmisel 1:1 

põhimõtte järgi. Lisateavet kasutatud elektriseadmete kogumispunkti asukoha kohta saate kohalikust 

omavalitsusest, jäätmekäitlusega tegelevast ettevõttest või lähimalt vastavate toodete müüjalt. 
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Kasutajad on kasutatud seadmete käitlemisel kohustatud täitma kõiki kehtivaid seadusi; nende 

mittetäitjaid karistatakse vastavate trahvide ja muude sanktsioonidega. Käesoleva toote seadusele 

vastav käitlemine aitab kaasa keskkonna, loodusressursside ja inimeste tervise kaitsele. 

 

 

Maaletooja: 
Da Vinci Food OÜ 
Mõisa 4 
Tallinn 13522 
Telefon: +372 6 810 000 
E-mail: sales@davincifood.ee  

mailto:sales@davincifood.ee

