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Szybkowar  
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KASUTUSJUHEND 
 
Seadet võivad kasutada ainult täiskasvanud. Ärge kunagi jätke destilleerijat töötamise ajal 
järelevalveta. Veenduge, et koht, kus seadet hoiate, on lastele ja kõrvalistele isikutele ligipääsmatu. 
Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud seadme mittesihipärasest kasutamisest või väärast 
käitlemisest. 
Tootja jätab endale õiguse toodet ilma eelneva etteteatamiseta igal ajal muuta, et seda kohandada 
seaduste, normide, direktiivide sätetega või ehituslikel, kaubanduslikel, esteetilistel ja muudel põhjustel. 
 

1. TEHNILISED ANDMED: 
 

Sihtkoht: köögiseadmega majapidamismasin. 
Materjal: roostevaba teras 
Soojusallikas: elektriline, keraamiline, gaasipliit või spiraal. Töörõhk: 0,6 BAR 
Töötava õhuava rõhk: 0,6 BAR Turvaventilatsiooni rõhk: 1,1 BAR 
Maksimaalne täidis: max ⅔ toidu kogumahust, mille suurus ei kasva 
max ½ toidu suurusest kogu mahus Minimaalne lubatud kogus: 500 ml 
 
Seade on ette nähtud koduseks kasutamiseks. 
 
 
1. ETTEVAATUSABINÕUD: 
 
• Alustage kiirkeedu poti kasutamist alles pärast selle kasutusjuhendi ja teabe lugemist 
• Enne igat kasutamist kontrollige, kas õhupliidil on kõik vajalikud osad ja kas 
turvaventiilid on puhtad.  
• pott küpsetab rõhu all. Survepoti vale kasutamine võib põhjustada põletusi! Enne 
kuumutamist kontrollige, kas kaas on suletud! 
• Hoidke lapsi selle kasutamisel eemal 
• Ärge suunake tuulutusavasid kasutaja poole 
• Ärge pange pliiti kuuma ahju 
• Kui pliit on rõhu all, toimige selle kasutamisel eriti ettevaatlikult. Ärge puudutage 
kaitseta kuumutatud pindu 
• Jälgige, et keetmine oleks kogu aeg kestel - keetke temperatuur ja keetmise aeg, 
hoidke ja kontrollige rõhku keeduplaadi sees. 
• Ärge manipuleeriga turvasüsteeme muul viisil kui juhises täpsustatud viisil 
• Ärge kasutage potti muul otstarbel, kui see on ette nähtud 
• Ärge avage survepottijõuga. Pliit avage alles pärast rõhu langust. 
• Ärge kasutage potti ilma veeta - muidu kahjustate seda 
• Keedupoti maksimaalne täituvus - 2/3 toidu kogumahust, mille suurus ei kasva 
• Suure paisuvusega suurusega toidu (nt riis või purustatud köögiviljad) keetmisel täitke 
keeduplaat ainult ½ selle kogumahust 
• Minimaalne lubatud keeduplaadi täitmine - 500 ml 
• Kui liha (nahaga) paisub (nt keel), ärge seda torgake - see võib põhjustada põletusi 
• Pehmete einete valmistamisel raputage enne avamist pliiti kergelt, et vältida toidu 
pritsimist 
• Ärge kasutage potti rõhu all toidu praadimiseks! 
• Ärge suruge keedukaane  avamisel jõuga peale 
• Kui märkate, et turvaaugust või tihendirõngast tuleb välja aur, lülitage põleti kohe välja 
• Veenduge, et küpsetate alati puhtas potis. Hoidke põlenud pliiti vees ja peske siis. 
Ärge kasutage pliidi puhastamiseks puhastusvahendeid ega puhastuspulbreid. 
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• Kõik varuosad peaksid olema originaalid ja hankima volitatud tarnijalt. Pott ja kaas 
peaksid olema sama tüüpi ja hangitud ühelt tootjalt. 
 
 
1. KIIRKEETJA KONSTRUKTSIOON: 
 
 
 
KIRJELDUS: 
1. Pott 
2. Töötav ventilatsiooniava 
3. Risttala 
4. Kaane käepide 
5. Turvaauk 
6. Kaas 
7. Pitser 
8. Metallist käepidemed 
 
 

 
 
 
 
 

 

ENNE IGA KASUTAMIST 

Enne iga kasutamist kontrollige töötavat õhuava ja turvaventiili. 

Seadke töötav õhutussulg horisontaalasendisse ja vajutage mitu korda. käepide peab 
pöörduma horisontaalasendisse. 

Tõmmake turvaventiili mitu korda välja. Ventilatsiooniava peab pöörduma tagasi algasendisse. 

  

KIIRKEETJA TÄITMINE 
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Maksimaalne lubatud täitmine: 

1. 1/2 keeduplaadi kogumahust toidu jaoks, mis küpsetamise ajal suureneb. 

2. 2/3 keeduplaadi kogumahust toitudele, mis ei küpseta küpsetades. 

 

Minimaalne lubatud täidis: 500ml  
ÄRA KEEDA ILMA VEETA! 

 
 

KIIRKEETJA SULGEMINE 
 
kiirkeetja kaane sulgemisel järgige mitmeid põhireegleid: 
1. Nihutage kaane käepide asendisse “avatud”. 
2. Libistage kaas poti suhtes nurga all, nii et risttala mõlemad otsad on toetatud kaane servale. 
3. Libistage käepide teisele küljele suletud asendisse. Veenduge, et kaas oleks tihedalt 
tihendatud keeduplaadi servale. 
4. Pärast lukustamist asub käepide horisontaalselt. Pärast poti sulgemist ärge vajutage 
käepidet, kuna see võib tihendusfunktsioone kahjustada. 
 
 
 

 
 
Kiirkeetja  AVAMINE 
 
Enne survepliidi avamist on kõige olulisem rõhk potis täielikult alandada. 
 
1. Madaldage rõhku auru õhutamisega (vajutage mitu korda töötavat ventilatsiooniklaasi või 
jahutage pott külma veevoolu all). 
2. Seejärel libistage rõhu tasandamiseks töötav õhuava vertikaalasendisse. . 
3. Kui aur peatub, avage kaas. 
 
 
ÄRGE KUNAGI AVALDAGE KAANELE SURVET. 
 
 
Pärast igat kasutamist 
 
Pese keeduklaasi kergete pesuvahenditega. Ärge kasutage tugevaid puhastusvahendeid ega 
pesupulbrei



 

 
 


