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Automaattinen hanalla varustettu DOMO säilykkeiden valmistamiseen 

 
Käyttöohje 

DO42324PC/ DO42325PC 

 
 
 

Käyttö: 

 
 
 
 

Säilykkeiden valmistus 
 
 

TURVALLISUUSOHJEET 

• Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa on tai saattaa olla 
syttyviä nestetä, esimerkiksi bensiiniä.  

• Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Kun laitetta käytetään 
lasten läsnä ollessa tai lapset käyttävät sitä, on heitä valvottava.   

• Laitteen käyttö ulkoisen ajastimen tai kaukosäätimen kanssa on 
kielletty. Muiden kuin myyjän suositeltujen tarvikkeiden käyttö 
saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vaurion.  

• Älä koskaan käytä laitetta, kun kaapeli,   
pistoke tai laite on vahingoittunut tai esiintyy virhe. Toimita laite tarkistusta ja korjausta varten lähimpään 
valtuutettuun huoltopisteeseen. 

• Laitetta saa korjata vain valmistaja tai valtuutettu huoltopiste.  

• Laitetta on käytettävä vain tiloissa, joissa on riittävä tuuletus.  

• Laite ei ole vedenkestävä. Älä aseta laitetta, kaapelia tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen. 

• Älä koskaan käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai korkeassa lämpötilassa.  

• Puhdista laitetta vain kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen vahvaita eikä hankaavia 
puhdistusaineita. Käytä vain pehmeää, kosteaa liinaa. 

• Käytä laitetta aina tasaisella ja kuivalla alustalla. Putoaminen voi vahingoittaa laitteen.  

• Älä kytke laitetta päälle, kun laitteessa ei ole vettä.  

• Älä kosketa laitteen koteloa lämpenemisen aikana. Käytä kädensijoja. 

• Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Valmistaja ei ole vastuussa laitteen väärästä käytöstä tai käyttöohjeiden 
laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta. 

• Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Yli 8-vuotiaat lapset voivat laitetta käyttää ja puhdistaa vain aikuisen 
valvonnassa. Laitetta on säilytettävä alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. 

• Älä jätä päälle kytkettyä laitetta vaille valvontaa. Ennen laitteen puhdistamista tai käytön jälkeen kytke laite pois ja 
irrota pistoke pistorasiasta.  

• Älä vedä kaapelia äläkä käytä sitä kädensijana. Älä sulje ovea, jonka välissä on virtakaapeli, vältä kaapelin 
vetämistä kulmien tai terävien reunojen yli. 

• Älä siirrä laitetta vedellä täytettynä.  

• Käytön jälkeen irrota pistoke pistorasiasta, anna laitteen jäähtyä ja kaada vesi pois.  

• Ennen käyttöä on varmistettava, että laitteeseen merkitty jännite vastaa verkkojännitettä.   

• Ennen laitteen puhdistusta tai kokoonpanoa irrota aina pistoke pistorasiasta.  

• Takuu ei kata väärästä käytöstä aiheutuneita vaurioita (murtunut hana, putoamisesta aiheutunut lommo tms). 

• Laite on suunniteltu kokonaisena. Älä yritä tehdä sille muutoksia. 

• Älä koskaan aseta laitetta paikkaan, josta se voi pudota veteen. Kaada vesi vain laitteen koteloon. Älä jätä nesteitä 
laitteeseen, kun laitetta ei käytetä. 

 
Komponentit 

 
1. Muovikansi 
2. Kädensija 
3. Hana 
4. Lämpötilan säädin (Start/Stop) 
5. LCD näyttö 

6. Ajan säätö (ajastin) 
7. Ritilä 

Valitse lämpötilan säätimellä (Start / Stop) haluttu lämpötila. Säädä ajastin 
(Timer) haluttuun aikaan (käännä nappia). Asetusten tekemisen jälkeen paina 
Start/Stop nappia. (Paina Start/Stop nappia laitteen päälle/pois kytkemiseen.) 
Laite lämpenee ja asetettu lämpötila pysyy.  

 
Kun laite saavuttaa asetetun lämpötilan, ajastin käynnistyy automaattisesti.  Kuva  
merkitsee, että ajastin toimii. Asetetun ajan päättyessä laite kytkeytyy automaattisesti pois. Äänimerkki ilmoittaa, että asetettu 
aika on päättynyt.  

Mehun valmistaminen 

Käännä lämpötilan säädin (Start/Stop) mehun valmistamisen asentoon   

(maksiminäyttö). Paina ajastimen nappia; kuva   näkyy. Ajastin kytkeytyy pois. 
Paina Start/Stop nappia. 
Laite lämpenee kiehymislämpötilaan ja muodostuu mehun valmistamiseen 
tarvittava höyry. Mehun poistamisen jälkeen paina Start/Stop nappia 
uudelleen laitteen poiskytkemiseen. Huomio!!!!! Älä koskaan jätä päälle 
kytkettyä laitetta vaille valvontaa, erittäin pois kytketyllä ajastimella!!! 

Lämmittäminen, lämpimänäpito 
 Käännä lämpötilan säädin (Start/Stop) haluttuun lämpötilaan. 

 Paina ajastimen nappia; kuva näkyy ja ajastin kytkeytyy pois. 
Paina Start/Stop nappia. Laite lämpenee haluttuun lämpötilaan ja säilyttää 
lämpötilan poiskytkemiseen saakka Start /Stop napin painalluksella. 

 
Tämä varoitusmerkki osoittaa, että vesi on kokonaan höyrystynyt. 

Vettä on heti lisättävä. Huomio! Palovammojen aiheutumisen vaara.  
Säilykkeen valmistaminen 

1. Aseta muoviritilä astiaan. 
2. Täytä astia vedellä. 
3. Aseta tiiviisti suljetut purkit ritilälle. 
4. Sulje kansi. 
5. Aseta pistoke pistorasiaan. 
6. Valitse haluamasi lämpötila ja aika. 
7. Ajastin käynnistyy automaattisesti, kun astia on saavuttanut halutun lämpötilan.  
8. Ohjelman päättymisen jälkeen laite kytkeytyy automaattisesti pois ja äänimerkki kuuluu.  
9. Irrota pistoke pistorasiasta. 
10. Anna laitteen jäähtyä ja kaada vesi pois.  
Ohjeita säilykkeiden valmistukseen 
Perusteelliset valmistelut ja puhtaus ovat tärkeintä. Hedelmien on oltava tuoreita ja 
kypsiä. 

• Hedelmät ja vihannekset on pestävä. 

• Vihreitä papuja on ennen säilykkeen valmistusta vähän aikaa keitettävä. 

• Säilykepurkit on pestävä ja puhdistettava kuumalla vedellä (keitetyllä vedellä). 

• Ennen purkkien sulkemista on kannet asetettava keitettyyn veteen.   

• Älä käytä viallisia kansia eikä purkkeja. 

• Purkki on täytettävä niin, että kannen alle jää 2 cm vapaata tilaa. 

• Makkaroiden säilyttämisen yhteydessä on täytettävä vain ¾ purkista. 

• Purkit on tiiviisti suljettava. 

• Aseta purkit aina muoviritilälle. 

• Keittämiseen saattaa kulua noin 1,5 tuntia. Höyryttäminen tuottaa paremman tuloksen.  

• Höyryttämisellä säästät – lisää astiaan vain 5-10 cm vettä, aseta purkit ritilälle ja sulje astia. Koko astian sisältö 
höyrytetään.  

• Säästät energiaa jopa 60%. 
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• Säilykkeen valmistamiseen sopivan lämpötilan löydät keittokirjasta tai reseptista.  

• Ajan laskenta alkaa siitä hetkestä, kun astia on saavuttanut halutun lämpötilan.  

• Säilykkeitä on säilytettävä valolta suojattuna.  

• Purkkeihin voi kirjoittaa tiedot (valmistamisen päivämäärä, koostumus). 

• Keittämiseen on purkit asetettava veteen niin, että 2/3  - ¾ purkista on vedessä. Katso alla olevaa kuvaa. 
 

Säilykkeen valmistamisen ajat: 

 
Hedelmät Lämpötila (°C) Aika (min) Vihannekset Lämpötila (°C) Aika (min) 
Herukat 85 20 Kukkakaali 100 90 
Omenat 90 30 Vihreät pavut 100 120 
Päärynät 90 30 Pavut 100 90 
Mansikat 75 25 Herneet 100 120 
Mustikat 85 25 Kurkut 90 30 
Vadelmat 80 30 Porkkanat 100 90 
Kirsikat 80 30 Kyssäkaali 100 90 
Mirabellit 90 30 Kurpitsa 90 30 
Persikat 90 30 Kaali 100 120 
Aprikoosit 90 30 Brysselin kaali 100 120 
Karviaiset 80 30 Parsakaali 100 120 
Luumut 90 30 Tomaatit 90 30 

 

Liha Lämpötila (°C) Aika (min) 
Kypsytetty 100 75 
Gulassi 100 75 
Riista-, 
siipikarjanliha 

100 75 

Jauheliha 100 75 
Makkarat 100 120 

 
 

Ohjeessa esitetyt taulukot ovat esimerkillisiä. Lämpötilan saavuttamiseen kuluva aika voi erota taulukossa esitetystä, koska 
astian ison ulkopinnan lämpeneminen riippuu ympäristön lämpötilasta! Ajan laskenta alkaa valitun lämpötilan savuttamisen 
hetkestä. Hedelmäsäilykkeitä on säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa.  

 
Puhdistus ja huolto 
Ennen puhdistusta irrota aina pistoke pistorasiasta. Älä kastuta laitetta nesteeseen. Astian pohja on helppo puhdistaa pehmeällä 
harjalla tai kostealla liinalla. Älä koskaan käytä teräviä tai kovia esineitä, koska ne saattavat aiheuttaa naarmuja astian seiniin. 
Kun laite on täysin jäähtynyt, pyyhi se kostealla liinalla ja kuivata kuivalla liinalla.    
Ohje: käytön jälkeen 
Virtakaapeli on kelattava laitteen alaosassa olevien kannattimien ympäri.  
 
Kattilakiven poisto 
Pohjalle muodostuva kattilakivi aiheuttaa energianhukan ja lyhentää laitteen 
käyttöikää.   
Poista laitteeseen muodostunut kattilakivi heti, kun havaitset sen.  
Käytä tavanomaista kattilakiven poistoainetta. Noudata kattilakiven poistoaineen pakkauksessa annettuja ohjeita.  
Kattilakiven poiston jälkeen on laitetta huuhdeltava puhtaalla vedellä.  

 
TAKUU 
Valmistaja myöntää laitteelle kahden vuoden takuun. Valmistaja on takuuaikana velvollinen korjaamaan kaikki valmistusvirheistä 
aiheutuneet viat. Virheiden sattuessa laite korjataan tai vaihdetaan. Takuu ei kata laitteen väärästä käytöstä, käyttöohjeiden 
laiminlyönnistä tai kolmannen osapuolen suoritetusta korjauksesta aiheutuneita virheitä. Takuu on voimassa vain silloin, kun myyjä 
on laitteen oston yhteydessä täyttänut takuukortin. Takuu ei kata kuluvia osia.  
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