
Käyttöohjeet

FI Käyttöohjeet ja turvamääräykset. Perehdy tämän käyttöohjeen sisältöön huolellisesti. Vain kotitalouskäyttöön.

Maidonvaahdotin 423008



TURVAMÄÄRÄYKSET

Perehdy huolellisesti tämän käyttöohjeen sisältöön, sillä siinä on tärkeitä 
koneen turvallisuutta, käyttöä ja kunnossapitoa koskevia ohjeita. Pidä 
tämä ohje varmassa tallessa myöhempää käyttöä varten. Valmistaja 
ei ole vastuussa seurauksista, jos konetta käytetään turvavaatimusten 
vastaisilla tavoilla.

• Purettuasi koneen pakkauksesta varmista, että laite on ehjä ja että 
mitään osia ei puutu. Epäselvissä tapauksissa älä käytä laitetta, vaan 
ota yhteyttä jälleenmyyjään.

• Älä jätä pakkausmateriaalien osia (muovipusseja, 
polystyreenivaahtomuovia, nauloja ym.) lasten tai vajaakuntoisten 
henkilöiden ulottuville. Materiaalit voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

• Koneen virtapistoke on maadoitettu, sähköturvallisuus 
varmistetaan vain kytkemällä virtapistoke voimassa olevien 
sähköturvallisuusmääräysten mukaiseen maadoitettuun pistorasiaan. 
Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, joiden syynä on puutteellinen 
maadoitusjärjestelmä.

• Ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan varmista, että laitteen 
käyttöjännite vastaa verkkovirtajännitettä. Epäselvissä tapauksissa 
ota yhteyttä ammattitaitoiseen sähköasentajaan.

• Älä käytä sovittimia, haaroitusrasioita tai jatkojohtoja. Käytä vain 
voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisia laitteita ja 
varmista, että ne ovat yhteensopivia verkkovirtajännitteen kanssa ja 
täyttävät laitteen käytölle asetetut tekniset määräykset.

• Yllä olevien ohjeiden vastaiset asennukset saattavat vaarantaa 
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laitteen käyttöturvallisuuden ja peruuttaa takuun voimassaolon.
• Jos laite rikkoutuu ja/tai ei toimi odotetulla tavalla, katkaise sen virta 

äläkä yritä tutkia syytä itse. Mahdollisia korjauksia tarvittaessa ota 
yhteyttä SQUESITO-edustajaan ja pyydä käyttämään alkuperäisiä 
varaosia.

• Kun laite on tullut käyttöikänsä loppuun, tee siitä käyttökelvoton 
irrottamalla se sähkörasiasta ja katkaisemalla virtajohto. Noudata 
laitteen hävityksessä käyttömaan voimassa olevia määräyksiä.

• Älä liikuttele toiminnassa olevaa maidonvaahdotinta. Anna laitteen 
jäähtyä riittävästi, ennen kuin liikutat tai alat puhdistaa sitä.

• Älä koskaan upota maidonvaahdotinta, sen jalustaa tai virtapistoketta 
veteen, koska se voi johtaa sähköiskuun. 

• Älä puhdista laitetta juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa. 
Älä aseta maidonvaahdotinta kaatoaltaan tai kuuman pinnan 
lähelle! Jos laite putoaa veteen, irrota välittömästi sen virtapistoke 
sähkörasiasta. Älä yritä ottaa laitetta vedestä!

• Varmista, että virtajohto ei jää oven väliin eikä ylitä kuumaa pintaa. 
Johto ei saa koskea laitteen kuumiin pintoihin.

• Tätä laitetta ei voi käyttää kelloajastimen kanssa eikä erillisen 
etäohjausjärjestelmän (esim. radiopistorasian kautta).

• Sijoita laite tukevalle, tasaiselle, kuivalle ja kuumuutta kestävälle 
pinnalle. Varmista, että laite ei pääse vahingossa kaatumaan, jolloin 
maito valuu sieltä pois. 

• Älä peitä laitetta, kun sen virta on kytkettynä.
• Turvallisuussyistä:

 - älä käytä laitetta, jos olet paljain jaloin ja kun kätesi tai jalkasi ovat 
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märät
 - älä käytä laitetta kodin ulkopuolella
 - älä jätä laitetta alttiiksi ympäristön vaikutuksille (auringonpaiste, 
sade…)

 - älä koskaan irrota virtapistoketta sähkörasiasta johdosta tai 
laitteesta vetämällä

 - älä jätä laitetta valvomatta, kun sen virtapistoke on kytkettynä 
sähkörasiaan

 - älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.  
 - Maidonvaahdottimen pinta kuumenee käytön aikana merkittävästi ja 
vältä siksi koskemasta siihen.

 - Maidonvaahdotinta voidaan käyttää vain yhdessä sen oman jalustan 
kanssa.

• Koneen saa puhdistaa tai huoltaa ainoastaan aikuiset ja yli 8-vuotiaat 
lapset. Lapset tuolloinkin aikuisen valvonnan alaisena.

• Tätä laitetta voivat käyttää myös 8 vuotta täyttäneet lapset  ja henkilöt, 
joilla on alentunut fyysinen, aistinvarainen tai henkinen suorituskyky, 
tai henkilöt, joilla ei ole käyttämisen edellyttämää riittävää kokemusta 
tai tietoa sillä edellytyksellä, että mainittujen ryhmien turvallisuudesta 
vastaava henkilö on neuvonut heitä laitteen käytössä ja he 
ymmärtävät käyttöön liittyvät vaaratekijät.

• Lapset saavat puhdistaa ja huoltaa laitetta vain aikuisen valvonnassa.
• Lapsia on valvottava ja estettävä leikkimästä laitteella.
• Jos johto on vioittunut, tulee se vaihtaa valmistajan, jälleenmyyjän tai 

valtuutetun huoltoliikeen toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi.
• Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

TÄRKEÄÄ
• Puhdista laite perusteellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa ja aina 

käytön jälkeen. Katkaise laitteen virta aina käytön jälkeen.
• Älä koskaan säilytä laitetta alle 0 °C -lämpötilassa, koska tällainen 

säilytys  vaurioittaa laitteen korjauskelvottomaksi.
• ÄLÄ koskaan pese maidonvaahdotinta astianpesukoneessa.
• ÄLÄ koskaan kytke virtaa laitteeseen, kun se on tyhjänä.

TEKNISET TIEDOT
Malli: 423008, 220-240 V~, 50  Hz, 600 W, Valmistettu Kiinassa.
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ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
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LAITTEEN KUVAUS

Kansi (H), vispilä (E) ja sekoitin 
(J) voidaan pestä juoksevan 
veden alla käyttäen mietoa astian-
pesunestettä.

Pura laite pakkauksesta ja 
tarkista, että kaikki osat ovat 
mukana ja ehjiä.

Puhdista maidonvaahdottimen 
sisäpuoli käyttäen mietoa 
astianpesuainetta ja kuivaa 
pinnat lopuksi perusteellisesti.

Pyyhi laitteen ulkopuoli 
huolellisesti kostealla kan-
kaalla mahdollisten valmis-
tusjäämien poistamiseksi.

TÄRKEÄÄ: Älä koskaan 
upota kuori (C) ja pohjaa 
(K) veteen äläkä huuhtele 
niitä juoksevan veden alla.

C) Cool-Touch-kuori            

D) Virta päälle/pois-painike, 
jossa
merkkivalo:
Sininen (kylmä)
Punainen (kuuma)

E) Vaahdotusvispilä

F) Kiertokappale

H) Läpinäkyvä kansi

I) Kumitiiviste J) Sekoitin (upotettu)

G) Magneettinen 
käyttötappi 

K) Pohja, jossa sähköisiä 
kosketinelementtejä, 
virtajohto ja virtapistoke

A) Kädensija, jossa kuminen Soft-
Touch sisäpinta

B) Erityinen tarttumaton
polyflon-pinnoite

L) Luistamaton silikonipintainen  
jalka

Tällä sivulla olevat ohjeet koskevat vain laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Perehdy huolellisesti näiden ohjeiden 
sisältöön. 
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KYLMÄN MAIDON VAAHDOTUSKUUMAN MAIDON VAAHDOTUS

Täytä maitoa alempaan 
MAX-merkkiin saakka
(150 ml).

Täytä maitoa alempaan 
MAX-merkkiin saakka
(150 ml).

Älä täytä liikaa, koska 
muuten maitoa saattaa 
roiskua ulos.

Älä täytä liikaa, koska 
muuten maitoa saattaa 
roiskua ulos.

Aseta vispilä (E) 
käyttötappiin (G) kohdassa 
“Sovittimen vaihtaminen” 
kuvatulla tavalla.

Aseta vispilä (E) 
käyttötappiin (G) kohdassa 
“Sovittimen vaihtaminen” 
kuvatulla tavalla.

Aseta kansi (H) tukevasti 
maidonvaahdottimeen. 
Kumitiivisteen on asetuttava 
(I) oikein maidonvaahdottimen 
(C) sisään.

Aseta kansi (H) tukevasti 
maidonvaahdottimeen. 
Kumitiivisteen on asetuttava 
(I) oikein maidonvaahdottimen 
(C) sisään.

Aseta maidonvaahdotin (C) 
alustaan (K) ja liitä virtapis-
toke pistorasiaan.

Aseta maidonvaahdotin (C) 
alustaan (K) ja liitä virtapis-
toke pistorasiaan.

Paina Virta päälle/pois-
painiketta (D) kerran.

Paina Virta päälle/pois-
painiketta (D) kolme 
kertaa.

Punainen merkkivalo syttyy. Maito 
kuumentuu ja vaahdottuu.

Sininen merkkivalo syttyy. 
Maito vaahdottuu kuumentamatta.

Noin 2-3 minuutin kuluttua 
vaahdottimen virta katkeaa 
automaattisesti. Merkkivalo 
sammuu.

Noin 2-3 minuutin kuluttua 
vaahdottimen virta katkeaa 
automaattisesti. Merkkivalo 
sammuu.

Irrota virtapistoke. Irrota virtapistoke.Nosta maidonvaahdotin (C) 
alustalta (K).

Nosta maidonvaahdotin (C) 
alustalta (K).

Avaa varovasti maidon-
vaahdottimen (C) kansi (H).

Avaa varovasti maidon-
vaahdottimen (C) kansi (H).

Kaada vaahdotettu maito 
kuppiin. Tarvittaessa käytä 
apuna lusikkaa.

Kaada vaahdotettu maito 
kuppiin. Tarvittaessa käytä 
apuna lusikkaa.
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SOVITTIMEN VAIHTAMINEN
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Kierrä valkoista kiertokap-
paletta (F) myötäpäivään.

Irrota vispilä (E) tai sekoitin 
(J) vetämällä sitä ylöspäin.

Nyt vispilän (E) tai sekoitti-
men voi asettaa käyttötap-
piin (G).

Kierrä valkoista kiertokappalet-
ta (F) vastapäivään.

MAIDON LÄMMITTÄMINEN

Täytä maitoa tai kaakaota 
ylempään MAX-merkkiin 
saakka (300 ml).

Älä täytä liikaa, koska 
muuten maitoa saattaa 
roiskua ulos.

Aseta sekoitin (J) 
käyttötappiin (G) kohdassa 
“Sovittimen vaihtaminen” 
kuvatulla tavalla.

Aseta kansi (H) tukevasti 
maidonvaahdottimeen. 
Kumitiivisteen on asetuttava 
(I) oikein maidonvaahdottimen 
(C) sisään.

Aseta maidonvaahdotin (C) 
alustaan (K) ja liitä virtapis-
toke pistorasiaan.

Paina Virta päälle/pois-
painiketta (D) kaksi kertaa.

Punainen merkkivalo vilkkuu. 
Maito kuumentuu.

Noin 2-3 minuutin kuluttua 
vaahdottimen virta katkeaa 
automaattisesti. Merkkivalo 
sammuu.

Irrota virtapistoke. Nosta maidonvaahdotin (C) 
alustalta (K).

Avaa varovasti maidon-
vaahdottimen (C) kansi (H).

Kaada vaahdotettu maito 
kuppiin. Tarvittaessa käytä 
apuna lusikkaa.
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TÄRKEÄÄ: Hygieniasyistä laite on pestävä bakteerikasvuston estämiseksi perusteellisesti jokaisen käy-
tön jälkeen.
Älä koskaan puhdista laitetta (C) ja pohjaa (J) upottamalla niitä veteen tai muihin nesteisiin tai juokse-
van veden alla.
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PUHDISTUS
TIETOJA KÄYTTÄJILLE 
EU-direktiiveissä 2002/95/EU, 2002/96/EU ja 2003/108/EU käsitellään vaarallisten aineiden käyttöä sähköisissä ja 
elektronisissa laitteissa sekä laitteiden tuottamien jätteiden käsittelyä.
• Laitteen yhteydessä esitetty, rastin peittämä roskakorikuvake tarkoittaa, että käyttöikänsä lopussa tuote on otettava 

talteen muusta jätteestä erillään.
• Siksi kaikki tuotteet, jotka ovat saavuttaneet käyttöikänsä lopun, on toimitettava jätteenkäsittelykeskuksiin, jotka ovat erikoi-

stuneet sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyyn, tai laite on palautettava jälleenmyyjälle uuden vastaavan laitteen oston 
yhteydessä, yksi–yhteen-periaatteen mukaisesti.

• Riittävästi toteutettu laitteiden kierrätykseen toimittaminen sekä romun käsittely ja kierrätys ja hävittäminen ympäristöystäväl-
lisellä tavalla ehkäisee ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia mahdollisia haitallisia vaikutuksia, ja siten voidaan optimoida 
laitteen kokoonpanossa olevien komponenttien kierrätys ja uudelleenkäyttö.

• Tuotteen väärällä tavalla tehty hävittäminen käyttäjän toimesta johtaa voimassa olevien lakien mukaisiin hallinnollisiin 
seuraamuksiin.

Ennen kuin alat puhdistaa 
laitetta, irrota aina virtapis-
toke sähkörasiasta.

Irrota maidonvaahdotin (C) 
pohjasta (K) ja anna sen 
jäähtyä riittävästi.

Kierrä valkoista kiertokap-
paletta (F) myötäpäivään.

Vedä vispilä (E) tai sekoitin (J) 
irti käyttötapista (G).

Kansi (H), vispilä (E) ja 
sekoitin (J) voidaan pestä 
juoksevan veden alla.
HUOMAA: Laitetta ei saa 
asettaa astianpesukone-
eseen.

Puhdista maidonvaahdot-
timen SISÄPUOLI perus-
teellisesti käyttäen kosteaa 
kangasta ja pientä määrää 
astianpesunestettä. Pyyhi 
puhtaaksi ja kuivaksi.

Pyyhi laitteen ulkopuoli huolelli-
sesti kostealla kankaalla.
HUOMAA: Varmista, että vesi 
ei pääse lainkaan kosketuksiin 
vaahdottimen (C) alapuolella 
oleviin koskettimiin.

Älä koskaan upota laitetta (C) ja 
pohjaa (K) veteen äläkä huuhte-
le niitä juoksevan veden alla.




