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Kuumade jookide ja hõõgveini masin 

      PC-HGA 1111 

  



Ülevaade seadme detailidest 
 
 
 

 
 

1. Paak 
2. Kaas 
3. Kaane lukustusmehhanism 
4. Käepide 
5. Paagi käepidemed (vasak ja parem) 
6. Veetaseme näidik MAX / MIN näitudega. 
7. On/off lüliti I/O toite märgutulega 
8. Roheline märgutuli „soojashoidmine“ 
9. Punane märgutuli „kuumutamine“ 
10. Temperatuurikontroll 
11. Kraan 
12. Pistikuga voolukaabel 

 
  



Kasutusjuhend 
 
Täname, et olete valinud selle toote. 
Loodame, et naudite selle seadme kasutamist. 
Kasutusjuhendis olevad sümbolid 
Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. 
Pöörake tähelepanu nendele hoiatustele, et 
vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist: 

 HOIATUS: 
See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab 
võimalikule kehavigastuse ohule. 
 

 ETTEVAATUST: 
Tähistab võimalikku ohtu seadmele või 
muudele esemetele. 
 

 MÄRKUS: Markeeritud nõuanded ja info. 
 

Üldised märkused 
Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne 
seadme kasutuselevõttu ja hoidke juhend 
alles, kuna see sisaldab garantiitalongi, samuti 
säilitage ostukviitung ning võimalusel ka 
originaalpakend. Kui annate seadme 
kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend. 

• Kasutage seadet ainult sihipäraselt.  

• Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke 
seade eemal kuumuseallikatest, otsesest 
päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla 
peale vedelikke) ja teravatest esemetest. 
Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui 
seade on saanud niiskust või märjaks, 
eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult. 

• Kui paigaldate tarvikuid, puhastate seadet 
või panete selle ära, lülitage seade välja 
ning tõmmake juhe vooluvõrgust 
(tõmmake pistikust, mitte juhtmest). 

• Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta. 
Ruumist lahkudes lülitage alati seade 
välja. Tõmmake pistik kontaktist. 

• Seadet ja juhet tuleks regulaarselt 
kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. 
Ärge kasutage kahjustatud seadet. 

• Kasutage ainult originaalvaruosi. 

• Ohutuse huvides ärge jätke pakkematerjali 
(plastikpakend, karp jms) lastele 
kättesaadavasse kohta. 

 HOIATUS: 
Ärge lubage lastel kilekottidega mängida. 
Lämbumisoht! 

 

Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks 

 HOIATUS: Põletuse oht! 
Kasutamise ajal ja vahetule peale seda on seadme pind väga kuum. 
• Hoidke kaant (2) alati käepidemest (4). 
• Kaant (2) avades olge eriti tähelepanelik seadmest tõusva kuuma auru 

suhtes. 

 HOIATUS: 
• Veetase peab jääma MIN ja MAX märgiste vahele. 
• Ärge täitke paaki üle maksimumtaseme näidiku, vastasel korral võib keev 

vesi välja pritsida ja põhjustada põletust! 
• Veenduge alati, et kaas (2) oleks kindlalt suletud ja kaane 

lukustusmehhanism (3) lukustatud. 
• Ärge avage kaant (2) kui vesi keeb. 
• Seade ei sobi õues kasutamiseks. 
• Ohutuse ja seadme õige toimimise tagamiseks kasutage seda ainult 0 °C-40 

°C keskkonnas. 
• Seadet ei tohi paigutada pinnale, kus on oht veejoaga pihta saada. 



• Kasutage seadet kuivas ja hästi õhutatud kohas. Ärge asetage seadet kuuma 
gaasi- või elektripõleti peale ega lähedusse. 

• Kasutage seadet ainult tasasel pinnal. Seadet peab asetsema horisontaalsel 
pinnal ning seisma ohutult. Võtke arvesse täielikult täidetud seadme kaalu. 

• Ärge liigutage ega puutuge töötavat seadet. 
• Seade tuleb asetada sellisesse kohta, kus väljaõpetatud personal saab seda 

jälgida. 
• Seade on loodud jookide kuumutamiseks ja keetmiseks. Ärge kasutage 

seadet riknevate toitude (nt piima või mune sisaldavad) kuumutamiseks. 
• Ärge hakake seadet ise parandama, vaid võtke ühendust teenindusega. Kui 

kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet 
omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust. 

• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või 
vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh alla 8aastastele lastele), kes 
teadmatuse või kogenematuse tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja 
arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on 
õpetatud seadet ohutult kasutama. 

• Lapsed ei tohi seadmega mängida. 
• Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatusest eemal. 
• Puhastamist ja hooldust võib teha ainult väljaõppinud personal. 

 ETTEVAATUST: 
• Ärge kastke seadet puhastamiseks vette. 
• Seadet ei tohi puhastada veejoaga. 
• Puhastage seade peale igat kasutamist. 
• Järgige peatükis “Puhastamine ja hooldus” antud juhiseid. 
 
Ülevaade seadmest 
Pakendi sisu 
1. Kuumade jookide ja hõõgveini masin 
2. Kaas 
3. Kasutusjuhend 

Pakendi eemaldamine 
1. Eemaldage seade pakendist. 
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt 

kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja 
papp. 

3. Kontrollige seadme kompleksust. 
4. Kontrollige seadet võimalike 

transpordikahjustuste suhtes. 

 MÄRKUS: 
Märgates transpordikahjustusi võtke kohe 
ühendust müüjaga. Ärge kasutage kahjustatud 
seadet. 

Kasutamisjuhised 

Ettevalmistus 
Hügieenilistel põhjustel tuleks seade 
esmakordset kasutamist täita umbes 5 liitri 
veega. Keetke vett umber 5 minutit kõrgeimal 
temperatuuril. Seejärel laske vesi paagist välja. 
Seejärel loputage puhta veega ning laske see 
vesi uuesti välja. 
Puhastage kaas hoolikalt sooja vee ja pehme 
pesuvahendiga. Loputage kaas puhta veega ja 
kuivatage hoolikalt pehme lapiga. 

Elektriühendus 
Veenduge, et kasutatav pinge sobib antud 
seadme pingega. Detailid leiate aluse 
andmesildilt (seadme all) ning lõigust 
„Tehnilised andmed“. 



Ühendamine vooluvõrku 
Seade võib tarbida kuni 1500 W. 
Selle ühendamiseks on soovitav kasutada 
eraldiseisvat 16 A kaitsmega toiteliini . 

ETTEVAATUST: Ülekoormus! 
• Kui kasutate pikendusjuhet, peaks selle 

ühe kaabli läbimõõt olema vähemalt 1,5 
mm². 

• Ärge kasutage multi-pistikupesa kuna 
seade on selleks liiga võimas. 

Toide sisse / Välja 
Toide sees: 
Keerake temperatuuri kontrollnuppu (10) 
päripäeva soovitud temperatuurile. 
Lülitage On / Off lüliti I/O (7) positsiooni I. On 
/ Off lüliti I/O (7) märgutuli süttib punasena. 

 MÄRKUS: 
Sõltuvalt keskkonna temperatuurist ja 
kuumutatavast vedelikust võib olla erinevusi 
määratud ja tegeliku temperatuuri vahel. 

Väljalülitamiseks: 
Lülitage On / Off lüliti I/O (7) positsiooni O. On 
/ Off lüliti I/O (7) märgutuli lülitub välja.  
Keerake temperatuuri juhtnuppu (10) 
vastupäeva niin kaugele kui see läheb °C 
positsiooni. 

Kasutamine 
Kuumutamine ja soojashoidmine: 
1. Täitke seade soovitud joogiga. Minimaalne 

täitmistase on 3 liitrit. 
2. Nüüd sisestage pistik (12) seinakontakti. 
3. Enne kasutamist keerake kaant (2) ja 

lukustage kaane lukustusmehhanism (3). 
4. Keerake temperatuuri kontrollnuppu (10) 

päripäeva soovitud temperatuurile. 
Temperatuuriregulaatoriga (10) võib 

temperatuuri muuta vahemikus 30 °C-100 
°C. 

5. Lülitage On / Off lüliti I/O (7) positsiooni I. 
Punane märgutuli (7) ja punane 
kuumutustuli (9) süttivad. 

6. Kui määratud temperatuur on saavutatud, 
lülitub kuumutuse märgutuli (9) välja ning 
süttib roheline „soojashoidmise“ 
märgutuli; seade jääb „soojashoidmise“ 
režiimi ning hoiab määratud temperatuuri 
kuini see välja lülitatakse. 

7. Vedeliku väljastamiseks tõmmake kraani 
(11) üles või vajutage alla ning hoidke 
selles asendis, kuni tass või anum on täis. 
Vabastage kraan (11) peale vedeliku 
väljutamist ning see sulgub automaatselt. 
Pidevaks voolamiseks suruge kraani (11) 
üles või alla kuni see lukustub peale kerge 
takistuse ületamist; kraan (11) jääb 
avatuks. 

8. Tänu süsteemile jääb paaki (1) umbes 1,5 
L vedelikku. Seda kogust saab vähendada 
kallutades paaki (1) ettevaatlikult 
ettepoole samal ajal vedeliku voolu 
suunates. 

Töö katkestamine / lõpetamine: 
• Kuumutamise või keetmise lõpetamiseks 

lükake On / Off lüliti I/O (7) positsiooni O. 
• Keerake temperatuuri juhtnuppu (10) 

vastupäeva niin kaugele kui see läheb °C 
positsiooni. 

HOIATUS: Põletuse oht! 
• Seadme korpus jääb peale kuumutamist 

mõneks ajaks kuumaks, seega puutuge 
seadme korpust ja laske sellel jahtuda 
enne kui seadme ära panete. 

• Eemaldage seade vooluvõrgust! 

Puhastamine 

 HOIATUS: 
• Enne puhastamist lülitage seade alati välja ning eemaldage kontaktist (12). 

Oodake, kuni seade on täielikult jahtunud. 
• Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. 
• Seade ei sobi veejoaga puhastamiseks. Seetõttu ärge puhastage seadet 

survestatud veejoaga. 
• Puhastage seadet regulaarselt. 



• Puhastage väljast niiske lapiga. Tugeva mustuse eemaldamiseks võite 
kasutada pehmet pesuvahendit. Ärge kasutage tugevaid keemilisi vahendeid 
ega pihusteid. 

• Peske seade seestpoolt hoolikalt ning loputage puhta veega. 
• Kasutage ainult pehmet lappi ja ärge mingil juhil puhastage abrasiivsete 

vahendite või küürimisnuustikutega, mis võivad seadme pinda kriimustada. 
• Ärge kasutage puhastamiseks terasvilla. Väikesed terasvilla tükid võivad 

sattuda kraani vahele ja põhjustada seadme tihendi kahjustamise. 
• Kui seadet kasutatakse igapäevaselt, tuleb kogu kraanimehhanismi 

puhastada korra nädalas, kui kasutatakse harvem, ei ole nii sage 
puhastamine vajalik. Keerake kraani kaas puhastamiseks lahti, eemaldage 
silikoontihend koonuselt ja puhastage kõik osad sooja vee ning pehme 
pesuvahendiga. Puhastage kraani sisemus ja paagi ühenduskoht väikese 
pudeliharjaga. Ärge suruge kunagi harja kokkupandud kraani sisse, kuna see 
võib tihendit kahjustada.  

• Ärge kasutage kunagi kergesti süttivaid vahendeid (nt piiritust), kuna nende 
süttimise või plahvatuse oht on suur kui seadet järgmisel korral kasutatakse. 

• Lubjarikas vesi võib põhjustada lubjasette tekkimise paaki, eriti selle põhjale, 
mis võib mõjutada seadme küttevõimet. Selle saab lihtsalt eemaldada, 
lisades sidrunhappepõhist katlakivieemaldit ning lastes lahusel keema 
tõusta. Katlakivi eemaldusvahendi õiget kogust lugege vahendi pakendilt. 

• Peale katlakivi eemaldamist loputage veepaak puhta veega. 
• Peale puhastamist tuleb seade kuivatada pehme ja kuiva lapiga ning 

poleerida pind. 
• Enne seadme paigutamist hoiukohta veenduge, et seade on puhas ja kuiv. 

 MÄRKUS: 
Peale katlakivi eemaldamist keetke natuke vett igasuguste jääkide eemaldamiseks. Ärge seda vett 
tarvitage. 
 

  



Veatuvastus 
Probleem Võimalik põhjus Lahendus 

Masin ei lülitu sisse. Toide puudub. Kontrollige kontakti teise 
seadmega. 

Ühendage pistik (12) korralikult. 

Kontrollige kaitsmeid. 

Seade on defektne. Võtke ühendust hooldusega. 

Peale seadme kasutamist 
veeta või liiga vähese veega ei 
ole seade piisavalt jahtunud. 

Lisage vett ja laske seadmel veel 
pisut jahtuda. 

Seade lülitub enne 
keemispunktini jõudmist 
soojendusrežiimile. 

Seadmesse on kogunenud 
katlakivi või on seinakontakt 
ülekoormatud. 

Eemaldage katlakivi vastavalt 
juhistele. 

Kontrollige vooluallikate ühendusi. 

Seade ei lülitu 
soojashoidmise režiimile. 

Kaas (2) ei ole korralikult 
suletud. 

Sulgege kaas (2) ja lukustage kaane 
lukustusmehhanism (3). 

 

Tehnilised andmed 
Mudel ......................................................................................................................... PC-HGA 1111 
Toide:  ............................................................................................................... 220 - 240 V ~ 50 Hz 
Voolutarve: .......................................................................................................................... 1500 W 
Kaitseklass ...................................................................................................................................... I 
Maht .................................................................................................................................. Max 15 L 
Netokaal  .........................................................................................................................  u. 2,56 kg 
Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi. 
Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge 
direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele. 
 

Utiliseerimine 
“Prügikasti" sümboli tähendus 

Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka.  Hävitamisele 
kuuluvad seadmed tuleb viia vastavasse kohalikku kogumispunkti.  Palun aidake vältida 
võimalikku kahju keskkonnale ja tervisele. 
Sellega soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist. Täpsemat 
informatsiooni elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt. 


