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OHUTUSJUHISED  

 Eemaldage seade pakendist ja veenduge, et seade on terve ning kõik selle osad on komplektis.  
 Pakendi osi ei tohi anda väikelaste kätte. Käidelge pakend vastavalt kohalikule 

jäätmeseadusele.  
 Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt, tootja remondiettevõttes või sarnase 

kvalifikatsiooniga remondiettevõttes lasta välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.  
 Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kasutatava vooluvõrgu näitajad 

vastavad seadme tüübisildi andmetele tarbitava toite kohta.  
 Vale võimsusega elektrivoolu kasutamine võib seadet kahjustada.  
 Kui pistik ei peaks sobima pistikupesaga kokku, pöörduge elektripaigaldiste spetsialisti poole 

abi saamiseks.  
 Üldiselt pole soovitatav ühendada seadet elektrikontakti pikendusjuhtme kaudu. Kui see siiski 

on vältimatu, kasutage pikendusjuhet, mille koormusnäitajad on vastavuses seadme 
tarbimisvõimsusega, et ei tekiks juhtme ülekuumenemisest tulenevaid ohte.  

 Seadet ei tohi kasutada, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustunud.  
 Mistahes rikke / tõrke ilmnemisel ärge kasutage seadet edasi. Eemaldage sel juhul seade 

elektrikontaktist. Ärge proovige seadet ise parandada. Pöörduge tootja poolt volitatud 
remondiettevõttesse seadme parandamiseks. Muul juhul riskite isiku- ja varakahjuga 
elektrilöögi- ja tuleohu tõttu.  

 Seadet tohib kasutada ainult juhendis kirjeldatud otstarbel. Mistahes muu kasutusviis on 
ebaõige ja ohtlik. Tootja keeldub vastutusest mistahes võimalike kahjude osas, mis tulenevad 
seadme valest kasutamisest ja/või kasutusjuhendi juhiste eiramisest.  

 Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks.  
 Seadme korpust ega juhet ei tohi kasta vette ega vedelikesse.  
 Seadet ei tohi kasutada tule- ja plahvatusohtlike ainete või lenduvate gaasidega samas ruumis; 

samuti mitte lahtise tule ega kuumuskiirguse läheduses.  
 Väikelapsed, vähevõimekad isikud või kogemusteta isikud tohivad seadet kasutada 

vastutusvõimelise isiku järelevalve all. Kui seadet kasutavad lapsed, on vajalik täiskasvanu 
poolne tähelepanelik juhendamine.  

 Oht lastele! Hoidke väikelapsed või vähevõimekad isikud töötavast seadmest kaugemal. 
 Seadet ei tohi teha märjaks ega jätta ilmastikuolude mõju alla.  
 Kui seade ei ole parajasti kasutusel, eemaldage seade elektrikontaktist.  
 Kasutage seadet vaid seadme tüübisildil toodud andmetele vastavas vooluvõrgus. Kasutatav 

elektrikontakt (pistikupesa) peab olema maandatud.  
 Ärge kunagi tõmmake pistikut pistikupesast eemaldades toitejuhtmest. Kahjustunud seadet 

või kahjustunud osadega seadet ei tohi kasutada. Toitejuhet ei või jätta rippuma üle lauaserva. 
Vältige juhtme kokkupuudet kuumade pindadega või kahjustumist muul moel.  

 Töötava seadme osad muutuvad kuumaks. Puudutage töötavat ahju vaid käepidemetest / 
nupust.  

 
 
 



 

 

KASUTAMISE TURVALISUS  
Seade peab asuma kindlal tasasel lauapinnal vähemalt 85 cm kõrgusel põrandast – kaugemal 
väikelaste käeulatusest.  
Seadme ümber tuleb jätta vaba ruumi 30 cm peale ja 10 cm külgedele ning taha. Ärge laske muudel 
esemetel töötava ahjuga kokku puutuda. Ärge pange midagi ahju ja lauapinna vahelisse tühimikku. 
Õhk peab saama ahju alt läbi käia.  
Avatud ahjuuksele midagi asetada ei tohi. Ärge jätke esemeid ahju peale (mistahes nõu või köögirätik 
vms).  
Kui seade pannakse säilitamiseks kuhugi kinnisesse kohta /kappi, peab seade eelnevalt olema 
kindlasti jahtunud. 
Seadet ei tohi kasta vette. Ärge tehke märjaks ahjuukse klaasi siis, kui see on kuum.  
Ärge kasutage seadet, kui seadme ukseklaas on kahjustunud.  
Seadme pinnad on töötamisel kuumad. Resti ja ahjupanni tõstmisel kasutage kaasasolevat käepidet. 
Ettevaatust küpsetatavast toidust eralduvate kuumade aurude ja vedelikega.  
 
SEADME OSAD, JOONIS A  

 
1. Temperatuurivaliku nupp  
2. Märgutuli  
3. Funktsioonivaliku nupp  
4. Taimeri nupp  
5. Kütteelement  

6. Klaasaknaga uks  
7. Ukse käepide  
8. Ahjupanni ja resti tõstmise käepide  
9. Ahjupann  
10. Rest 

 
ESMANE KASUTUSELEVÕTT  
Peske kõik eemaldatavad osad hoolikalt. Puhastage ahjusisemus niiske lapiga ja kuivatage. Enne 
esimest kasutamist kuumutage ahju maksimaalsel temperatuuril 15 minuti vältel, et eemaldada 
küttekehadelt tehnilised ainejäägid, nn. tehase lõhn.  
 
KASUTAMINE  
Enne toidu asetamist ahju tuleks ahju eelkuumutada kuni 10 minuti vältel. Asetage toit ahjupannile. 
Valige temperatuurinupuga sobiv temperatuur ja ahjupanni kõrgus ahjus vastavalt toidule. Asetage 
toit ahju. 



 

 

Küpsetades otse restil, asetage ahjupann restist allapoole, et toidust ei tilguks midagi ahju põhjale. 
Jälgige toidu valmimist läbi ahjuukses oleva klaasi. Vajadusel võib toitu poole küpsetamise pealt ringi 
pöörata.  
Helisignaal annab märku, kui taimeriga seadistatud küpsetusaeg on läbi ja kuumutuselement enam ei 
kuumuta. Kui küpsetamist tuleb veel jätkata, lisage taimeri nupuga aega juurde. Kui küpsetamine on 
lõpetatud, eemaldage seade vooluvõrgust. Samuti saab küpsetamise katkestada mistahes ajahetkel 
varem, seadistades taimeri nupu asendisse OFF.  
 
Ahju funktsioonid on järgnevad:  
Grill: kasutatakse ülemist küttekeha, et toitu pruunistada pinnalt.  
Grill koos pöördõhuga  
Grill + alumine küttekeha:  mõlemad kuumutuselemendid töötavad.  
Grill + alumine küttekeha koos pöördõhuga  
Ahi jääb sisselülitatuks:  taimer ei lõpeta ahju tööd. Selle aktiveerimiseks keeratakse taimeri nupp 
vasakule. Katkestamiseks pööratakse taimeri nupp nullile.  
 
PUHASTAMINE  
Regulaarne puhastamine väldib rasva ja toiduosakeste kinnikõrbemist ja suitsemist ahjusisemuses. 
Enne puhastamist tuleb seade eemaldada vooluvõrgust.  
Ahjupanni ja resti võib leotada ja pesta nõudepesuaine ja sooja veega, samuti nõudepesumasinas. 
Puhastage ahju sise- ja välispinnad pehme niiske lapi või käsnaga. Ärge kasutage kangeid 
ahjupuhastuskemikaale ahju puhastamisel. Võib kasutada lahjas nõudepesuaines niisutatud lappi. 
Mitte kasutada abrasiivseid puhastusaineid ega muid kangeid ahjupuhastuskemikaale, mis võivad 
ahjupanni külgevõtmatut pinda ning ahju sisepinda kahjustada. 
Vältige teravate ja metallist esemete kasutamist ahju sisemuse puhastamisel.  
 
TEHNILINE TEAVE  
Võimsus: 1300 W  
Toide: 220-240V, 50Hz  
Tootja jätab endale õiguse muudatusteks seadme spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise 
etteteatamiseta. 
 
KESKKONNAKAITSE 

Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisest (WEEE) sätestab, 
et vanad koduseadmed ei kuulu äraviskamisele olmejäätmete sekka. Elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumiseks on eraldi süsteem, mis aitab säästa loodusvarasid ja väldib 

kahjulike ainete loodusesse sattumise kahjulikku mõju nii loodusele kui ka inimtervisele. 
Läbikriipsutatud prügikonteinerit kujutav sümbol meenutab kohustust käidelda elektri- ja 
elektroonikaseadmeid õigesti. 


