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Visiotherm ja Audiotherm on mõeldud eranditult koduseks kasutamiseks ettenähtud viisil. Ebaõige 
kasutamine võib tekitada ohte.

Enne Visiothermi ja Audiothermi kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoolikalt läbi – eriti teave õige 
kasutamise ja ohutuse kohta. Hoidke kasutusjuhend alles ja andke see järgmistele omanikele edasi.

Samuti lugege palun hoolikalt läbi brošüür „AMC-ga küpsetama“ ja teiste samaaegselt kasutatavate 
AMC toodete vastavad kasutusjuhendid.

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

Protsessi etapid on tähistatud noolega.

Visiothermi ja Audiothermi kasutusjuhendi versioon: 07/2020
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1. Visiotherm
AMC kaante peale paigaldatuna mõõdab Visiotherm vastava poti või panni temperatuuri ja kuvab selle 
ekraanile. Seega näitab Visiotherm visuaalselt, kas potis või pannil on saavutatud soovitud temperatuur.

1.1 Sihtotstarve ja ohutus

1.1.1 Sobiv kaas

Visiotherm sobib kõikide AMC pottide ja pannide kaantele.

1.1.2 Ohutus
� Märgake kuumusega seotud ohte, kui kaas on kuum, siis puudutage ainult Visiothermi.
� Visiothermil on temperatuuri edastamiseks magnet. 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.

� Ärge kasutage Visiothermi küpsetus- või mikrolaineahjus.

3

1.2 Ehitus ja ekraan
2

4

1 Näidik
2 Küpsetusaken
3 Pöördepunkt 5

4 Köögiviljade aken
5 Köögiviljade temperatuurivahemik
6 Peatumise aken 1

6

Järgige kirjeldusi ja nõuandeid, mis on toodud brošüüris „AMC-ga 
küpsetama“.

1.3 Kokkupanek ja esmakordne kasutamine

� Enne Visiothermi esmakordset kasutamist 
pühkige see niiske lapiga üle.

� Keerake Visiotherm kaane külge.
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1.4 Hooldus

� Keerake Visiotherm kaane küljest lahti, peske mõlemad nõudepesumasinas 
või käsitsi.

� Kasutage nõudepesumasinas tavapärast koduseks kasutuseks mõeldud 
masinasõbralikku pesuvahendit.

� Käsitsi pestes kasutage nõudepesulappi või pehmet käsna ja neutraalset 
pesuvahendit.

2. Audiotherm

2.1 Sihtotstarve ja ohutus

Audiotherm jälgib koos Visiothermiga küpsetusprotsessi. Audiotherm näitab Visiothermi poolt 
mõõdetud temperatuuri potis. See toimib helilise temperatuuri- ja küpsetusaja jälgijana ning lihtsustab 
juhitud küpsetamist Navigenioga.

Sobiv kaas

� Visiothermiga kaas
� EasyQuick aurutamiskaas koos Visiotherm E-ga
� Kiirkeedukaas Secuquick Softline koos Visiotherm S-ga

Vältige kahjustusi ja ebaõiget kasutust.

� Ärge kasutage Audiothermi küpsetus- või mikrolaineahjus. Ärge hoidke seda 
temperatuuril üle 70 °C.

� Ärge mitte kunagi pange Audiothermi vee alla või nõudepesumasinasse.
� Audiothermi kasutatakse küpsetusprotsessi jälgimiseks ja juhtimiseks. Kasutage 

Audiothermi ainult selleks otstarbeks. Ebaõige kasutamine võib tekitada ohte.
� Audiothermi sees on patareid. Patareid ei tohi sattuda laste kätte, kuna lapsed võivad 

need alla neelata.
� Kasutage ainult soovitatud, samaväärset tüüpi patareisid (vastavalt punktile 5).
� Ärge üritage laadida patareisid, mis ei ole akud.

Palun tutvuge ka EasyQuicki, Secuquick Softline’i ja Navigenio kasutusjuhendiga, samuti märkuste 
ja nõuannetega, mis on toodud brošüüris „AMC-ga küpsetama“.
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Jälgimine

� Küpsetusprotsessi peab jälgima. Kasutage küpsetusprotsessi heli abil jälgimiseks 
Audiothermi ainult siis, kui olete selle kuuldekaugusel.

� Järelevalveta kontrollimata küpsetamine võib põhjustada ülekuumenemist. Toit võib rikneda 
ning pott võib kahjustuda või hävineda. Õnnetuste ja tulekahju oht.

� Seadet tohivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed, piiratud füüsiliste, sensoorsete või 
vaimsete võimetega inimesed, samuti inimesed, kellel puuduvad kogemused või 
teadmised. Sellele vaatamata peab neid jälgima või seadme ohutu kasutamise koha pealt 
juhendama ja nad peavad mõistma kaasnevaid riske. See kehtib ka heli abil jälgimisele 
vaegnägijate režiimis (vt punkt 2.5.2).

2.2 Audiothermi esmakordne kasutamine / patareide vahetamine

Esmakordne kasutamine:
Audiothermiga on kaasas kaks patareid (tüüp on toodud punktis 5). 
Sisestage patareid enne esmakordset kasutamist.

Patareide vahetamine:

� Avage patareisahtel ja tõmmake 
patareihoidik välja.

� Sisestage patareid õigesti, nagu näidatud.

� Asetage patareihoidik Audiothermi sisse.
Sulgumisel kostub klõps.

Kui patarei märk on ekraanil nähtaval, siis on aeg patareid ära vahetada.

Visake kasutatud patareid ära vastavalt kohalikele eeskirjadele!
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2.3 Ehitus ja ekraan
1

2.3.1 Ehitus

1 Avamisnupp
2 –-nupp
3 Keskmine nupp
4 +-nupp

3

2.3.2. Ekraan

1 Kerge küpsetamise sümbol
2 Praadimise sümbol
3 Köögiviljade sümbol
4 Progressijoon
5 Pöördepunkti sümbol
6 Pöördepunkt
7 Auru sümbol
8 60 °C sümbol
9 Miinusmärk

10 Äpi ühendus
11 Navigenio ühendus
12 Turboküpsetuse sümbol
13 Küpsetamise sümbol
14 Temperatuuriskaala
15 Tegevuspunktid
16 Temperatuurivahemikud
17 Plussmärk
18 Köögitaimeri sümbol

3

2
4

5

6

1

7

8
9

15 16

14

13 17

12

19 Ajanäit
20 Patareinäit

11 18

10

20 19

2 4
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2.4 Funktsioonid

AMC küpsetussüsteem sisaldab mitmeid küpsetusmeetodeid, millega Audiothermi saab kasutada kahel 
erineval viisil.

Manuaalne küpsetamine Visiothermi ja Audiothermiga:

� Audiotherm kuvab hetketemperatuuri ja toob kuuldavale helisignaale , et anda märku, 
kui on tarvis midagi teha. Audiothermi ekraan näitab, mida on tarvis teha.

� Audiotherm annab helisignaaliga märku, et küpsetusaeg on täis saanud.

� Pliidi käsitsemise eest vastutab kasutaja.

Isejuhtiv küpsetamine:
Navigenio teisaldataval lauapliidil küpsetades lihtsustab Audiotherm isejuhtivat küpsetamist.

� Olles Navigenioga raadio teel ühenduses, juhib Audiotherm iseseisvalt kogu 
küpsetusprotsessi.

� Kui Navigenio on lülitatud „A“ režiimile, siis võtab Audiotherm Navigenio juhtimise 
üle.

� Audiotherm toob kuuldavale helisignaali , et anda märku, et määratud 
küpsetusaeg on täis saanud.

Kõiki küpsetusfunktsioone (välja arvatud planeeritud küpsetamine ja 60 °C programm) saab 
kasutada manuaalselt või isejuhtimise teel.

Järgige kindlasti kirjeldusi ja nõuandeid, mis on toodud brošüüris „AMC-ga küpsetama“.

2.4.1 Visiothermi peale paigaldamine

� Asetage Audiotherm Visiothermi peale, nupp 
üleval pool, ja laske sellel paika klõpsatada.

2.4.2 Sisselülitamine

� Vajutage suvalist nuppu.
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2.4.3 Aja määramine

Aega saab määrata enne või pärast seda Audiothermi paigaldamist Visiothermi peale (või enne 
või pärast sobiva küpsetusprogrammi valimist). Sisestamise hõlbustamiseks on kõik ajad, mis 
nuppude esmakordsel vajutamisel ilmuvad, eelseadistatud väärtused.

Küpsetusaeg
Küpsetusaja jälgimiseks saab selle sisestada Audiothermi. Määratud küpsetusaeg algab kohe, kui 
sobiv küpsetustemperatuur on saavutatud.

� Lülitage sisse.
� Vajutage +-nuppu, et valida 

lühike aeg (0:10) või soovitud 
küpsetusaega pikendada
(kiirrežiimiks vajutage ja 
hoidke all),

või

� Vajutage –-nuppu, et valida
pikk aeg (1:00) või soovitud 
küpsetusaega lühendada 
(kiirrežiimiks vajutage ja 
hoidke all).

Aja määramine „P“

� Pärast sisselülitamist vajutage –-nuppu ja seejärel +-nuppu.

Kui aega ei ole sisestatud, siis juhib Audiotherm soovitud küpsetusprotsessis temperatuuri ilma 
ajapiiranguta. Küpsetusaega saab määrata ka pärast küpsetusprotsessi algust ja muuta soovi 
korral igal ajal.

Järgige kindlasti kirjeldusi ja nõuandeid, mis on toodud brošüüris „AMC-ga küpsetama“.
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“+” planeeritud küpsetamine
Juhitud töötamise korral võib Audiothermi Navigenioga seadistada „A“ režiimile, et küpsetusprotsess 
algaks hiljem (viitstart).

� Lülitage sisse ja sisestage 
küpsetusaeg.

� Kohe kui „+“ on ekraanile 
ilmunud.

� Vajutage +-nuppu, et valida lühike 
viitstardi aeg (1:00) või soovitud 
aega pikendada (kiirrežiimiks 
vajutage ja hoidke all),

või

� Vajutage –-nuppu, et valida pikk 
viitstardi aeg (8:00) või soovitud 
aega lühendada (kiirrežiimiks 
vajutage ja hoidke all).

� + puhul kuvatakse ekraanil 
vaheldumisi küpsetusaeg ja 
viitstardi aeg.

Määratud viitstardi aega saab soovi korral igal ajal muuta.
Viitstardi aega või küpsetusaega saab alati igal ajal muuta, kui see on ekraanil kuvatud.

Järgige kindlasti kirjeldusi ja nõuandeid, mis on toodud brošüüris „AMC-ga küpsetama“.

2.4.4 Etteantud ajaga gratineerimine ja küpsetamine

Aja jälgimiseks saab aja sisestada Audiothermi. Aja saab sisestada, kui Navigenio (mis peab olema 
lülitatud soovitud kuumusele) vilgutab sinist/punast tuld.

� Vajutage keskmist nuppu, kuni ilmub 
küpsetamise sümbol.

� Vajutage +-nuppu, et soovitud aega 
pikendada (kiirrežiimiks vajutage ja 
hoidke all).

� Vajutage –-nuppu, et soovitud aega 
lühendada (kiirrežiimiks vajutage ja 
hoidke all).
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2.4.5 Köögitaimeri kasutamine

� Lülitage sisse ja vajutage keskmist nuppu.

Näide: Audiothermi ei ole paigaldatud.

� Vajutage +-nuppu, et soovitud aega 
pikendada (kiirrežiimiks vajutage ja 
hoidke all),

või

� Vajutage –-nuppu, et soovitud aega 
lühendada (kiirrežiimiks vajutage ja 
hoidke all).

Järgige kindlasti kirjeldusi ja nõuandeid, mis on toodud brošüüris „AMC-ga küpsetama“.

2.4.6 Küpsetusprogrammi valimine

� Küpsetusprogrammi saab valida keskmisele nupule vajutades.

Näide: Audiotherm on Visiothermi peale paigaldatud.

Programmi saab valida enne või pärast Audiothermi paigaldamist Visiothermi peale.
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2.4.7 Helisignaali väljalülitamine

� Vajutage suvalist nuppu.
Vastasel juhul lülitub helisignaal 1 minuti pärast välja.

2.4.8 Audiothermi eemaldamine Visiothermi küljest

� Vajutage avamisnuppu ja eemaldage Audiotherm.

2.4.9 Audiothermi väljalülitamine

� Hoidke keskmist nuppu umbes 2 sekundit all.

Pärast kasutamist võtke alati Audiotherm Visiothermi küljest ära. 
Ärge mitte kunagi pange Audiothermi vee alla või 
nõudepesumasinasse.

2.5 Lisafunktsioonid

2.5.1 Heli muutmine

� Lülitage sisse.
� Vajutage korraga

+-nuppu ja keskmist
nuppu.

� Valida saab meloodia (S: 1) ja piiksu (S: 2) vahel.

2.5.2 Vaegnägijate režiim
Audiothermil on režiim vaegnägijate jaoks (S: 0). Selle saab aktiveerida Audiothermi äpist. Selles 
režiimis esitatakse küpsetusprogrammi valimisel iga programmi puhul erinev helijärjestus. Samuti 
erinevad „kuumuse suurendamise“ (+) ja „kuumuse vähendamise“ (–) vastavad helid. Kõik muud helid 
on samad mis „piiksu“ režiimis (S: 2). 
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2.5.3 Tarkvara ja riistvara kuvamine

� Vajutage ja hoidke all korraga –-
nuppu ja keskmist nuppu.

� Pärast ekraani kõikide sümbolite 
lühiajalist kuvamist ilmub tarkvara 
number (nt 012) ja seejärel riistvara
number (nt H01).

3. Mida teha, kui…

...valitud on küpsetusprogramm, mida kasutatav Visiotherm ei toeta?

Audiothermi paigaldamisel kostub veaheli ja valitud küpsetusprogramm kaob ekraanilt.

� Vaadake järele, millist programmi tuleks küpsetamiseks kasutada.

...mingi programmi peale seadistatud Audiotherm kaotab Visiothermiga ühenduse?

Kostub veaheli.

� Ühendage Audiotherm ja Visiotherm korralikult omavahel.

...ilmub järgmine veateade?

E: 01
Audiothermi riistvara viga.

� Pöörduge klienditeeninduse poole.

E: 02
� Kontrollige, et kõik osad oleksid õiges kohas ja alustage küpsetusprotsessi uuesti.

E: 03
� Lülitage Audiotherm välja. Eemaldage ümbruskonnast kõik magnetiliste häirete allikad.
� Lülitage Audiotherm sisse ja alustage küpsetusprotsessi uuesti.
� Kui see viga tekib korduvalt, siis pöörduge klienditeeninduse poole.

E: 04
Navigenio riistvara viga.

� Pöörduge klienditeeninduse poole.
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4. Hooldus
� Kasutage Audiothermi üle pühkimiseks ainult lappi, mida on kergelt 

pesuveega niisutatud.
� Audiothermi toimimise ja ohutuse tagamiseks hooldage ja 

puhastage seda regulaarselt.
� Juhul kui Audiotherm on vette kukkunud:
� Lülitage Audiotherm kohe välja. Avage patareisahtel, võtke patareid 

välja ning kuivatage kogu nähtav vesi lapiga. Jätke avatud Audiotherm 
ja patareisahtel vähemalt kaheks päevaks kuivama.

5. Audiotherm ja äpp
Audiothermi saab juhtida äpi kaudu.

6. Äraviskamine
Pakend, Audiotherm ja Visiotherm ei kuulu olmeprügi hulka. Need 
materjalid on ringlussevõetavad. Vabanege neist keskkonnasõbralikult ja 
kooskõlas kohalike eeskirjadega sobivas kogumispunktis.

7. Tehnilised andmed
� 1,5 V patareid AAA/LR03/mikro suurusega (nt leelis)

� Sama suurusega 1,2 V akud (nt NiMH)

8. Vastavusdeklaratsioon
Audiotherm vastab CE nõuetele vastavalt Euroopa direktiivile 2014/53/EL raadioseadmete kohta. 
Täieliku vastavusdeklaratsiooni saab aadressilt, mis on näidatud allpool „AMC klienditeeninduse“ 
jaotises.

9. AMC klienditeenindus
Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, siis pöörduge palun AMC klienditeeninduse poole.

Klienditeenindus

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

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



15

AMC Cooking OÜ       www.amc.info   info@amccooking.ee



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


