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Palun lugege see kasutusjuhend enne Secuquick Softline’i kasutamist hoolikalt läbi.
Hoidke kasutusjuhend alles ja andke see järgmistele omanikele edasi.

Sümbolite tähendused

Ohutuse seisukohast olulised juhised
Järgimata jätmine võib tekitada vigastusi või kahju.

Halb töökord või ebaõige kasutamine

Hea töökord või õige kasutamine

Kasulik kasutajateave

Keskkonnakaitse-, ökoloogia- ja säästlikkusalane teave

Kehtivus
See kasutusjuhend kehtib Secuquick Softline’i 4300 Ø 20 cm ja 4300 Ø 24 cm mudeli kohta. Mudeli 
üksikasjad koos rõhu spetsifikatsioonidega on pressitud alumisele kattele: Küpsetamise töörõhk (= KR) 
80 kPa (0,8 bar), suurim lubatud rõhk (= SR) 300 kPa (3,0 bar).
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1. Sihtotstarve ja ohutus

AMC ESMAKLASSILISSE KÜPSETUSSÜSTEEMI kuuluvat Secuquick Softline’i (edaspidi nimetatud 
Secuquick Softline) kasutatakse toidu küpsetamiseks rõhu all. Secuquick Softline’i tohib kasutada 
ainult selleks otstarbeks. See on mõeldud koduseks kasutamiseks ning seda ei tohi kasutada ärilistel 
eesmärkidel. Ebaõige kasutamine võib tekitada ohte. Lugege läbi kõik juhendid, eriti need, mis on 
toodud selles jaotises, ning järgige ja täitke neid täpselt ja hoolikalt. Kasutusjuhend tuleb alles hoida ja 
järgmistele omanikele edasi anda.

Sobivad potid, tarvikud ja varuosad

Secuquick Softline’i tohib kasutada ainult koos järgmiste toodetega:
� AMC ESMAKLASSILINE KÜPSETUSSÜSTEEM – sobiva diameetriga (20 või 24 cm) potid 

Standard, GourmetLine, Eurasia ja Sauteuse tootesarjast
� Tarvikud: Audiotherm, Softiera sisu, Softiera ümbris
� Varuosad: Kasutage ainult Secuquick Softline 4300 mudeli originaalvaruosi. Eelkõige 

kasutage ainult sama tootja keresid ja katteid ning veenduge, et need oleksid ühilduvad.

Secuquick Softline’iga ei tohi kasutada järgmisi tooteid
� Teiste tootjate potid ja pannid
� Potti pandavad kombineerimisrõngad, riiv-ribastaja-lõikur sisud, kombineerimiskausid
� AMC Secuquick teiste mudelite osad

Sobivad pliidid, sobiv pliidiplaadi suurus

Pliidi ja pliidiplaadi suuruse koha pealt peab jälgima järgmist:
� Kasutage ainult kasutusjuhendis lubatud soojusallikat/soojusallikaid: Kasutada võib igat liiki 

pliite ja pliidiplaate võimsusega kuni 3,5 kW.
� Ärge kasutage induktsioonpliidil kiirkuumutust (booster) ega võimendit.
� Pliidiplaadi läbimõõt peab vastama poti läbimõõdule. GourmetLine’i puhul tuleb valida piisava 

võimsusega pliidiplaat.
� Gaasipliidil valige põleti, mis vastab poti läbimõõdule. Gaasileek ei tohi mitte kunagi olla 

laiem poti põhja pindalast.
� Ärge kasutage Secuquick Softline’i küpsetus- või mikrolaineahjus.

Ettevaatusabinõud: Sihtotstarve ja ettevalmistused

� Secuquick Softline’i kasutatakse toidu valmistamiseks rõhu all. Ebaõige kasutus võib 
tekitada põletust. Sulgege Secuquick Softline alati korralikult enne, kui asetate selle pliidile 
(keerdnupp stopi peal). Teave korraliku sulgemise kohta on toodud punktis 3.2.

� Enne iga kasutuskorda kontrollige, et ventiilid ei oleks ummistunud. Teave ventiilide 
testimise kohta on toodud punktis 4.3.

� Ohutussüsteeme ei tohi mitte kunagi omavoliliselt muuta. Erandiks on hooldus, mida on 
selgitatud punktis 4.

� Ärge mitte kunagi kuumutage Secuquick Softline’i ilma potti eelnevalt veega täitmata. Kui 
keetja sees ei ole vett, siis võib see raskelt kahjustuda.

� Ärge mitte kunagi kasutage Secuquick Softline’i toidu rõhu all õlis küpsetamiseks.
� Ärge mitte kunagi täitke Secuquick Softline’iga kasutatavat potti nimimahust rohkem kui 2/3 

ulatuses. Kui toit küpsemise ajal paisub (nt riis, kuivatatud köögiviljad), siis täitke pott selle 
nimimahust kõige rohkem 1/2 ulatuses. Ubade ja teiste kaunviljade puhul täitke kiirkeetja 
selle nimimahust kõige rohkem 1/3 ulatuses, kuna nende kestad võivad kergesti maha 
kooruda ja ventiilid ummistada. Rohkem teavet leiab punktist 3.1.

� Ärge mitte kunagi kasutage Secuquick Softline’i sulgemata, lahtise lt või tavalise 
pannikaanena.

� Secuquick Softline’i ei tohi kasutada õunakastme ja kompottide valmistamiseks või 
purkides hoidistamiseks.
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Ettevaatusabinõud: Kasutamine
� Suunake auru väljalaskeava alati oma kehast eemale (tahapoole), kuna kuum aur võib väljuda 

ootamatult. Ärge hoidke käsi ohutsoonis.

� Secuquick Softline’i kasutades liigutage potti alati ettevaatlikult, kui see on rõhu all. Ärge 
puudutage kuumi pindu, selle asemel kasutage potisangu. Vajadusel kasutage kindaid.

� Ärge asetage potti kuuma ahju, kui kasutate Secuquick Softline’i.
� Ärge mitte kunagi kasutage Secuquick Softline’i laste läheduses.
� Ärge tõstke ega kandke potti Visiotherm S-ist. Pott võib kahjustuda või kukkuda.
� Ärge kallutage potti ega keerake seda ümber. Ventiilid võivad määrduda ja ummistuda.
� Ärge mitte kunagi laske vedelikul täielikult aurustuda. Pott võib kahjustuda.
� Ärge mitte kunagi tarvitage kasutamise ajal Secuquick Softline’i avamiseks jõudu.

Ettevaatusabinõud: Vastavalt küpsetusprotsessile
� Enne kaane avamist raputage Secuquick Softline’i alati kergelt. Toidu sisse jäänud aurumullid 

võivad avamisel välja pritsida ja põletada. Kerge raputamine laseb aurumullidel enne avamist 
välja pääseda.

� Ärge mitte kunagi tarvitage küpsetamise järel Secuquick Softline’i avamiseks jõudu. Enne 
avamist veenduge, et siserõhk oleks täielikult hajunud. Selle kohta leiab rohkem teavet punktist 
3.6.

� Kui liha on küpsetatud koos nahaga (nt veisekeel), mis võib rõhu mõjul paisuda, siis ärge tehke 
liha sisse torkeid seni, kui nahk on paisunud. Naha sisse torgete tegemine võib tekitada 
põletust.

� Hoidke Secuquick Softline’i ohutusseadised ja tihendid puhtana ja heas seisukorras. Järgige 
juhiseid, mis on toodud punktis 4 „Hooldus“.

Jälgimine
� Potti peab küpsetamise ajal jälgima. Kui Audiothermi (vt eraldi kasutusjuhendit) kasutatakse 

ainult küpsetusprotsessi heli abil jälgimiseks, siis peate oleme selle kuuldekaugusel. Kui 
küpsetusprotsessi jälgimiseks kasutatakse äppi, siis peab olema tagatud toimiv raadioühendus
ning Te peate olema kõndimiskaugusel.

� Secuquick Softline ei sobi kasutamiseks lastele.
� Järelevalveta kontrollimata küpsetamine võib põhjustada ülekuumenemist. See tekitab 

õnnetuste ja tulekahju ohu.
� Isikud, kes ei saa Secuquick Softline’i ohutult kasutada oma füüsiliste, sensoorsete või 

vaimsete võimete tõttu või oma kogenematuse või teadmiste puudumise tõttu, ei tohi seda 
kasutada ilma ohutuse eest vastutava isiku järelevalve või juhendamiseta.
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� Hooldus
� Pärast iga kasutuskorda võtke Secuquick Softline koost ja puhastage see, et tagada selle 

jätkuv ohutu töötamine.
� Enne iga kasutuskorda kontrollige, et need töötaksid korralikult: ventiilid ja tihendid, 

kattekinnituse seisukord.
� Vahetage tihendrõngas ja teised tihendid välja, kui need on kahjustatud, rabedad, kokku 

tõmbunud või pragunenud.
Need osad tuleks välja vahetada vähemalt iga kahe aasta tagant või 400 küpsetustsükli 
järel. Kõiki muid sekkumisi tohib teostada ainult AMC teeninduskeskus.

� Ärge modifitseerige Secuquick Softline’i ühelgi viisil. Ärge võtke Secuquick Softline’i koost 
rohkem, kui on hoolduseks vajalik. Ebaõige sekkumine, omavoliline muutmine, võõraste 
osade paigaldamine või jõu tarvitamine võib kahjustada toimimist ja ohutust.

� Ülekannet ei tohi omavoliliselt muuta ega koost võtta. Ärge mitte kunagi kasutage 
blokeerunud ülekande avamiseks jõudu ega tööriistu (nt näpitstange).

Ülekande kontrollimine

Kontrollige enne iga kasutuskorda, et ülekanne ei oleks blokeerunud. Kui ülekanne väriseb või 
mehhanism on kinni jäänud, siis lõpetage Secuquick Softline’i kasutamine. Toote ohutus ei ole enam 
tagatud. Pöörduge AMC klienditeeninduse poole.

Kahjustused või tõrked
Kahjustuste või tõrgete korral ei tohi Secuquick Softline’i edasi kasutada. Maha kukkumise või 
muu ebaõige käsitsemise või kasutamise korral võivad tekkida ka varjatud vigastused. Ohutuse 
huvides laske Secuquick Softline’i AMC teeninduskeskuses kontrollida.

Magnet
Visiotherm (pealmine nupp temperatuurinäidikuga) on temperatuuri edastamiseks magnetiga 
varustatud. Südamestimulaator võib lülituda testrežiimile ja tekitada ebamugavusi, kui see on 
Visiothermi vaateaknast vähem kui 2 cm kaugusel. Visiothermi vaateaknast vähem kui 2 cm kaugusel 
olemine võib mõjutada krediitkaarte, deebetkaarte, andmekandjaid, kuuldeaparaate või mehaanilisi 
kelli.

Äraviskamine

Ärge visake Secuquick Softline’i olmeprügi hulka. Seadme materjalid on ringlussevõetavad. 
Vajadusel järgige äraviskamisel kohalikke eeskirju.

Ülekandededddd  kontrollimimmmmm ne
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2. Teie Secuquick Softline

2.1. Ehitus
1. Secuquick Softline
2. Visiotherm S
3. Kollane auru väljalaskmise nupp
4. Pöördnupp
5. Auru väljalaskeava
6. Koonusmutter
7. Alumine kate
8. Pealmine kate
9. Tihendrõngas
10. Temperatuuriandur
11. Kattekinnituse lukk
12. 2. kaitseventiil
14. 3. kaitseventiil

Secuquick Softline’iga kasutatav pott
20. Pott
21. Ülaserv
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Secuquick Softline koostvõetuna
6. Koonusmutter
7. Alumine kate
8. Pealmine kate
9. Tihendrõngas
10. Temperatuuriandur
11. Kattekinnituse lukk
12. 2. kaitseventiil
13. 2. kaitseventiili O-rõngas
14. 3. kaitseventiil
15. 3. kaitseventiili tihendkork
16. Töörõhuventiili tihendseib
17. Rõhu väljalaskmise ventiil
18. Töörõhuventiil (1. kaitseventiil)
19. Temperatuurianduri O-rõngas
24. Ülekanne
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4

1

Visiotherm S

1. Kerge kiirkeetmise näidik
2. Turbo kiirkeetmise näidik
3. Kerge kiirkeetmise temperatuurivahemik
4. Turbo kiirkeetmise temperatuurivahemik

5. Esimene kerge keetmise aken
6. Teine kerge keetmise aken
7. Esimene turbokeetmise aken
8. Teine turbokeetmise aken

2.2. Funktsioonid ja kasutusotstarbed
Secuquick Softline muudab iga sobiva poti kiirkeetjaks (vt punkt 1). Secuquick Softline asetatakse poti 
peale ja kinnitatakse turvaliselt. Pliidil kuumutamise korral tekib potis lisatud või toidus sisalduva vedeliku 
auruks muutumise tõttu ülerõhk.

Tänu sellele küpseb toit kiiresti ja õrnalt kõrgemal temperatuuril, säästes energiat. „Kerge 
kiirkeetmise“ meetodi puhul jääb temperatuur 103 ja 113 °C vahele ning “Turbo kiirkeetmise“ 
puhul 108 ja 118 °C vahele.

Kaitseventiil
Kui ülekuumenemise tõttu tekib ülerõhk, siis avaneb töörõhuventiil (1. kaitseventiil) ja rõhk tuleb 
välja.

Kui töörõhuventiil ei tööta, nt tugeva määrdumise tõttu, siis avaneb 2. või 3. kaitseventiil ja rõhk 
väljub järsult külgedelt pealmise ja alumise katte vahelt. Kui see juhtub, siis ei tohi Secuquick 
Softline’i edasi kasutada ja tuleb pöörduda AMC klienditeeninduse poole.
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3. Secuquick Softline’iga küpsetamine
Alljärgnevalt on kirjeldatud Secuquick Softline’iga küpsetamise protsessi järjestust. Ohutuks kasutuseks 
tuleb kõiki punkte täpselt järgida.

Secuquick Softline’i küpsetusprotsessi jälgimise hõlbustamiseks võib kasutada Audiothermi, mis 
on saadaval lisavarustusena. Tutvuge eraldi kasutusjuhendiga.

3.1. Poti täitmine

Täitke pott, järgides täitmiskogust:

� Täitke ubade ja teiste kaunviljadega kõige rohkem 1/3 ulatuses.
� Küpsemisel paisuva või vahutava toidu puhul – nt riisipuding, puljongid, hautised, 

makaronivormid jne – täitke kõige rohkem 1/2 ulatuses.
� Muude roogade puhul kõige rohkem 2/3 ulatuses.

Vajadusel lisage vedelikku. Aururõhu tekkimiseks on vaja väheses koguses vedelikku (umbes 150 kuni 200 
ml). Kogus sõltub poti suurusest, toidust ja retseptist. Kui toit sisaldab piisavalt vedelikku, siis ei ole vaja 
vedelikku lisada. Järgige retsepte, mille AMC on Secuquick Softline’iga küpsetamiseks avaldanud.

3.2. Secuquick Softline’i paigaldamine ja sulgemine
Enne Secuquick Softline’i iga kasutuskorda kontrollige, et:

� Secuquick Softline oleks õigesti kokku pandud ning ventiile ja tihendeid ja kattekinnitust oleks 
testitud.

� Tihendrõngas oleks õigesti paigaldatud. Seejuures järgige joondust (ülalt ja alt).
� Poti ülaserv oleks puhas, kuiv ja terve (deformeerumata).
� Pöördnupp oleks avatud asendis.

Asetage Secuquick Softline poti peale. Pange tähele, et nupp peab asuma eespool ja sangade suhtes 
keskel.
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Vajutage ühe käega kergelt Visiothermi peale ja teise käega sulgege nupp. Keerake pöördnupp kinni 
ilma jõudu kasutamata. Kollane märgistus ei tohi enam näha olla.

3.3. Kuumenemine

Asetage pott pliidiplaadile. Suunake auruventiil kehast eemale. Lülitage pliidiplaat suurima kuumuse 
peale.

Ärge kasutage induktsioonpliidil kiirkuumutust (booster) ega võimendit.

Temperatuuri tõusu saab jälgida Visiotherm S-i näidikult.

Kuumenemise ajal võib pealmise ja alumise katte vahelt tulla auru ja veidi veepiisku. See ei 
mõjuta küpsetusprotsessi.

Pöördnupp lukustub automaatselt. Kuumenemine võtab mõned minutid (neli kuni 20 minutit sõltuvalt 
poti suurusest ja küpsetatava toidu kogusest).
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3.4. Kuumuse alandamine

Kohe kui Visiotherm S-i osuti jõuab esimesse kerge keetmise aknasse või turbokeetmise aknasse, tuleb 
kuumust maha võtta (umbes 1/3 pliidiplaadi võimsusest). 

3.5. Temperatuuri jälgimine ja pliidiplaadi võimsuse reguleerimine

Küpsetusprotsessi ajal peab Visiotherm S-i osuti alati olema vastavas temperatuurivahemikus („kerge“ või 
„turbo“). Sellisel juhul ei ole pliidiplaati vaja reguleerida.

Kui osuti liigub temperatuurivahemikust („kerge“ või „turbo“) paremale, siis on temperatuur liiga kõrge.

Auru väljalaskeavast võib auru välja tulla. Ärge hoidke käsi ohutsoonis.

Vähendage kuumust või lülitage täiesti välja.
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Kui osuti liigub temperatuurivahemikust („kerge“ või „turbo“) vasakule, siis on temperatuur liiga madal.

Seadke pliit suurimale*/suuremale kuumusele.
(* Kerge kiirkeetmise puhul, kui osuti on juba liikunud esimesest kerge keetmise aknast vasakule)

Kui osuti liigub selgelt „turbo“ temperatuurivahemikust paremale, siis eemaldage pott kohe pliidilt ja 
lülitage pliit välja.

Aur tuleb auruväljalaskeavast ja/või pealmise ja alumise katte vahelt välja. Ärge hoidke käsi 
ohutsoonis.

3.6. Rõhu väljalaskmine

Küpsetusprotsessi lõpus ei tohi Secuquick Softline’i avada enne, kui rõhk potis on alandatud. Seda saab 
teha mitmel viisil. Vaadake ka retsepte, mille AMC on Secuquick Softline’iga küpsetamiseks avaldanud.

Ärge mitte kunagi tarvitage küpsetamise järel Secuquick Softline’i avamiseks jõudu. Enne 
avamist veenduge, et siserõhk oleks täielikult hajunud.

Enne avamist raputage Secuquick Softline’i alati kergelt. Toidu sisse jäänud aurumullid võivad 
avamisel välja pritsida ja põletada. Kerge raputamine laseb aurumullidel enne avamist välja 
pääseda.
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Rõhu alandamine külma jooksva vee all
Lülitage pliit välja, eemaldage pott pliidilt ja asetage see kraanikaussi ning laske külmal veel kaane peale 
joosta, kuni rõhk potis on alanenud. Suunake auruventiil kehast eemale. Raputage potti sangadest ja 
vajutage kollast auru väljalaskmise nuppu.
Kui auru tuleb jätkuvalt, siis korrake protsessi seni, kuni auru väljalaskmise nuppu vajutades enam auru 
välja ei tule. Avage Secuquick Softline pöördnupust.

Rõhu alandamine kollase auru väljalaskmise nupuga
Lülitage pliit välja, eemaldage pott pliidilt ja asetage see stabiilsele kuumakindlale pinnale. Suunake auru 
väljalaskeava kehast eemale ja vajutage kollast auru väljalaskmise nuppu lühidalt mitu korda järjest, et aur 
saaks pahvakutena välja tulla. Vajutage, kuni auru enam ei tule. Raputage potti sangadest. Korrake 
protsessi, kuni auru enam ei tule. Avage Secuquick Softline pöördnupust.

Seda meetodit ei tohi kasutada järgmiste roogade puhul. Kuum toit võib välja tulla või Secuquick 
Softline’i ventiilid võivad liigselt määrduda:
� Supid
� Hautised
� Tahked liha- ja kalaroad, näiteks keel, kalmaar
� Rasvarikkad puljongid
� Riisipuding
� Kaunviljad, näiteks läätsed
� Teraviljatooted, näiteks kaerahelbed ja kruubid
� Makarontooted
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Rõhu alandamine kõrvalise abita
Laske potil maha jahtuda, kuni see ei ole enam rõhu all. Suunake auruventiil kehast eemale. Raputage 
potti sangadest ja vajutage kollast auru väljalaskmise nuppu. Kui auru tuleb jätkuvalt, siis korrake 
protsessi seni, kuni auru väljalaskmise nuppu vajutades enam auru välja ei tule. Avage Secuquick 
Softline pöördnupust.

3.7. Secuquick Softline’i avamine ja eemaldamine
Secuquick Softline’i tohib avada alles siis, kui pott ei ole enam rõhu all. Pöördnupp peab olema kergesti 
pööratav.

Ärge mitte kunagi tarvitage Secuquick Softline’i avamiseks jõudu. Rõhu all olev kaas, mis
avatakse jõuga, lendab pealt ja kuum toit võib välja pritsida. Vigastuste ja põletuse oht.

Enne avamist kontrollige, et Secuquick Softline ei oleks rõhu all:
Suunake auruventiil kehast eemale. Raputage potti sangadest ja vajutage kollast auru 
väljalaskmise nuppu. Kui auru tuleb jätkuvalt, siis korrake protsessi seni, kuni auru väljalaskmise 
nuppu vajutades enam auru välja ei tule. Vajutage kergelt Visiothermi peale ja avage Secuquick 
Softline pöördnupust.
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4. Hooldus

Hooldage Secuquick Softline’i järgmiselt:
� Võtke koost ja puhastage pärast iga kasutuskorda.
� Enne uuesti kasutamist kontrollige, et need töötaksid korralikult: ventiilid ja tihendid, 

kattekinnituse seisukord.
� Vahetage tihendrõngas ja teised tihendid välja, kui need on kahjustatud, rabedad, kokku tõmbunud 

või pragunenud.
� Need osad tuleks välja vahetada vähemalt iga kahe aasta tagant või 400 küpsetustsükli järel.

Kasutage ainult vastava 4300 mudeli originaalvaruosi.

Kuluvad osad (tihendrõngas ja teised tihendid) on varuosad, millega varustab AMC. Need võib ära vahetada 
kasutaja ise või AMC teeninduskeskus.

Kõiki muid sekkumisi tohib teostada ainult AMC teeninduskeskus.

Tabel: Originaaltihendrõngad ja muud originaaltihendid:

4.1. Secuquick Softline’i koostvõtmine
Keerake koonusmutter (6) lahti. Võtke alumine kate (7) pealmise katte (8) küljest 
ära. Eemaldage tihendrõngas (9) (nõuanne: kasutage abiks väikese lusika vart).

9

7

8

6

Nimetus kasutusjuhendis AMC artiklinumber

Tihendrõngas 20 cm / 24 cm 10011155 / 10011156

Töörõhuventiili tihendseib 10011151

Rõhu väljalaskmise ventiil 10011187

2. kaitseventiili O-rõngas 10011134

3. kaitseventiili tihendkork 10011149

Visiotherm S-i all olev O-rõngas 10011185
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4.2. Secuquick Softline’i puhastamine ja hoiustamine
Peske osad nõudepesumasinas või peske need korralikult käsitsi pehme käsna ja neutraalse 
pesuvahendiga. Loputage kuuma veega, kuivatage korralikult.

Olenevalt valmistatavast toidust võib tihendrõngas lõhnu külge võtta. See on täiesti loomulik. 
Hoiustage tihendrõngast valgustamata kohas ja Secuquick Softline’i külge vaid lõdvalt 
kinnitatuna. Paigaldage tihendrõngas korralikult uuesti alles enne järgmist kasutuskorda.

4.3. Secuquick Softline’i kokkupanek
Kokkupanekul tuleb läbi viia kirjeldatud kontrolltegevused. Kontrollimine on oluline ohutu ja korraliku
töötamise huvides.

Ventiilide ja tihendite kontrollimine

Kontrollige töörõhuventiili:
� Peab saama sõrmega kergelt umbes 3–4 mm alla 

vajutada.
� Peab ilma kleepumata kergelt tagasi vetruma.

Kui töörõhuventiil ei tööta korralikult, siis ei tohi 
Secuquick Softline’i enam kasutada.
Pöörduge AMC klienditeeninduse poole.

Kontrollige töörõhuventiili:
� Kummiosa avad peavad olema puhtad.
� Metallpulk peal olema omal kohal.

Kontrollige 2. kaitseventiili:
� O-rõngas ei tohi olla kahjustatud.
� O-rõngas peab olema soone sees (põhjas).
� Teraskuul ei tohi olla kinni jäänud. Kontrollige sellele 

sõrmega vajutades, et see saaks vabalt liikuda ja 
vetruks tagasi.



17

Kokkupanek:

Paigaldage tihendrõngas. Jälgige 
paigaldusasendit: laineline joon peab 
jääma katte poole (vt joonis). Suruge 
tihend ringiratast sõrmedega alla.

Paigaldage alumine kate pealmise katte 
külge. Keerake koonusmutter külge ja 
keerake tugevalt kinni.

Kattekinnituse kontrollimine
Kontrollige lukustusmehhanismi, selleks 
peab kate paiknema nii, et Visiotherm S 
jääks ülespoole.
� Pöördnupp peab olema kergesti pööratav.
� Suletuna:
� Kaitseriiv ei tohi olla väljapoole 

paindunud.
� Mõlemad poldid peavad olema täielikult 

hoitud.

Kontrollige 3. kaitseventiili:
� Tihendkork peab olema omal kohal ja puhas.
� Kontrollige sellele sõrmega vajutades, et sinine kera 

(tihendkorgi all) ei oleks kinni jäänud, saaks vabalt 
liikuda ja vetruks tagasi.

� Kontrollige, et katte küljes olev ventiil oleks puhas ja 
saaks vabalt liikuda.

Kontrollige Visiotherm S-i all olevat O-rõngast
� O-rõngas ei tohi olla kahjustatud ja peab paiknema 

täielikult soone põhjas.

Kui kattekinnitus ei tööta korralikult, siis ei tohi Secuquick Softline’i enam kasutada. 
Pöörduge AMC klienditeeninduse poole.
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4.4. Tihendite vahetamine

� Vahetage tihendid ära ainult käsitsi või tömpide tööriistade abil või laske need vahetada 
AMC teeninduskeskuses.

� Tihendid ja tihendrõnga saab AMC-lt komplektina.
� Kasutage ainult AMC originaalvaruosi, mis on mõeldud 4300 mudeli jaoks.

Töörõhuventiili tihendseib
Paigaldage tihendseib avasse. Pöörake tähelepanu 
paigaldusasendile: põhjas on läbimõõt väiksem.

Rõhu väljalaskmise ventiil
Paigaldage tihend avasse.
� Kummitihendi lapik pool peab jääma alumise katte 

alumisele küljele.
� Kummiosa soon peab sobituma korrektselt plaadis 

olevasse avasse.

Ärge ajage segamini töörõhuventiili tihendseibi ja rõhu väljalaskmise ventiili ava.

2. kaitseventiili O-rõngas
Suruge O-rõngast, kuni see läheb soone sisse (põhja). 
Ärge tõmmake ventiili kere alumise katte küljest ära.

3. kaitseventiili tihendkork
Suruge tihendkork täielikult peale.

Ärge pange 2. kaitseventiili O-rõngast 3. 
kaitseventiili peale.

Visiotherm S-i all olev O-rõngas
Suruge O-rõngas ettevaatlikult keerme peale. O-rõngas 
peab olema täielikult soone põhjas.
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5. Mida teha, kui...

Secuquick Softline’i ei saa sulgeda
Secuquick Softline on poti peale asetatud, kuid nuppu ei saa lõpuni keerata.

Lahendus:
Vajutage ühe käega Visiothermile, samal ajal keerake nuppu. Kui see ei ole endiselt võimalik, siis 
toimige järgmiselt:
� Kontrollige, et nuppu saaks kergesti keerata, kui Secuquick Softline on poti pealt maha 

võetud. Kui see ei ole võimalik, siis kontrollige, et Secuquick Softline oleks õigesti kokku 
pandud (koonusmutter tugevalt kinni keeratud).

� Kontrollige, ega kattekinnitus ei ole määrdunud või selle vahel ei ole võõrkeha, vajadusel 
puhastage.

� Kontrollige, et tihendrõngas oleks õigesti paigaldatud.
� Kontrollige, et poti ülaserv oleks puhas ja terve.

Secuquick Softline’i ei saa avada
Secuquick Softline’i ei saa pöördnupust avada. See liigub pisut ja jääb seejärel kinni. Pott võib veel rõhu 
all olla.

Lahendus:
Alandage potis rõhk. Järgige ettevaatusabinõusid. Kui pott ei ole enam rõhu all:
� Keerake nupp lõpuni suletud asendisse ja proovige uuesti.
� Vajutage nupu keeramise ajal Secuquick Softline’i alla.

Potis on liiga vähe või üldse mitte rõhku
Visiotherm S-i temperatuurinäidik ei jõua esimesse kerge keetmise aknasse või esimesse turbokeetmise aknasse.

Lahendus:
� Kontrollige, et Secuquick Softline oleks korralikult kinni.
� Kontrollige, et valitud oleks õige läbimõõduga pliidiplaat.
� Kontrollige, et pliidiplaat oleks seadistatud kõrgeimale temperatuurile.
� Kontrollige, kas potis on piisavalt vedelikku.

Auru tuleb pidevalt välja
Töötamise ajal tuleb pidevalt auru välja.

Lahendus:
� Kontrollige, et tihendrõngas oleks õigesti paigaldatud.
� Kontrollige, et koonusmutter oleks tugevalt kinni keeratud.
� Kontrollige, et kõik ventiilid ja tihendid oleksid korralikult paigas, puhtad ja terved.

Auru äkiline väljumine
Aur väljub äkitselt külgedelt alumise ja pealmise katte vahelt.

Lahendus:
Lõpetage Secuquick Softline’i kasutamine ja pöörduge AMC 
klienditeeninduse poole. Pott on ülekuumenenud ja töörõhuventiil on rikki 
läinud. Kaitseventiil on aktiveerunud.
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Klienditeenindus

AMC International
Alfa Metalcraft Corporation AG 
Buonaserstrasse 30
6343 Rotkreuz 
Switzerland
+41 41 - 799 52 22
info@amc.info

6. Tehnilised andmed
Secuquick Softline vastab Euroopa surveseadmete direktiivi 2014/68/EL ohutusnõuetele. Secuquick 
Softline on koos heakskiidetud pottidega läbinud ohutustesti TUV-s (Technischer 
Überwachungsverein).

Mudeli üksikasjad koos rõhu spetsifikatsioonidega on graveeritud alumisele kattele: Töörõhk 
küpsetamisel
(= KR) 80 kPa (0,8 bar), suurim lubatud rõhk (= SR) 300 kPa (3,0 bar).

7. AMC klienditeenindus
Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, siis pöörduge palun AMC klienditeeninduse poole. Samuti 
saab siit tellida varuosi. Hoidke Secuquick Softline’i mudeli number ja läbimõõt käepärast, et toote 
saaks kiirelt tuvastada. Kummagi spetsifikatsiooni leiab alumise kaane seest.

AMC ESMAKLASSILINE KÜPSETUSSÜSTEEM
Secuquick Softline 4300 –
20/24 cm – SR 300 kPa – KR 80kPa – 0000

AMC Cooking OÜ
Kaubamaja 4
10145 Tallinn, Estonia
T +372 585 01284
E-mail: info@amccooking.ee


